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Temat: REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY 
UL. KALISKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU  

 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 
 
ST-00.00       WYMAGANIA OGÓLNE 

KODY CPV: 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części. 

  45210000-2     Roboty budowlane w zakresie budynków 
  
ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE. ROBOTY ZIEMNE 
KODY CPV: 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budowlanych lub ich części. 
 45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45111220-6 Roboty budowlane w zakresie usuwania gruzu 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
KODY CPV: 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budowlanych lub ich części. 
 45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45324000-4    Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PRZYZIEMIA 
KODY CPV: 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budowlanych lub ich części. 
  45324000-4    Roboty budowlane w zakresie budynków 
  45321000-3 Izolacja cieplna 

ST - 01.04 ROBOTY BUDOWLANE.  REMONT BETONU-SCHODY WEJŚCIOWE 

KODY CPV: 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części. 

 45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45262370-5    Roboty w zakresie pokrywania betonem 
 45262360-2    Cementowanie 
 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
 45262340-6 Wstrzykiwanie zaprawy 
 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  
 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
 45262300-4 Betonowanie 
 
ST - 01. 05      ROBOTY BUDOWLANE.  ROBOTY DODATKOW E 
KODY CPV: 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budowlanych lub ich części. 
  45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
 
 

Adres inwestycji:           ul. Kaliska 6I,6II,6III, 41-209 Sosnowiec 

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kaliskiej 6I,6II,6III  w Sosnowcu, ul. Kaliska 
6I,6II,6III, Sosnowiec 41 – 200 Sosnowiec 

Zarządca: MZBM-TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41 - 200 Sosnowiec 
 

Wykonał:  dr inż. Paweł Krause 
   mgr inż. Klaudia Rudnicka 
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I. ST - 00.00         WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla budynku zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 6I,6II,6III.  

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany "REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALISKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU" 
 (autorzy opracowania: dr inż. arch. Magdalena Krause, dr inż. Paweł Krause). 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Poniższa Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych oraz 
należy ją stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.4. 

1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych przyziemia, remontu murków oporowych, 
remontu podestów wejściowych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót izolacyjnych według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inżyniera. 

1.6. Określenie podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane 
są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Inżynier  – osoba prawna lub fizyczna reprezentująca Inwestora przy realizowanym Zadaniu 
Inwestycyjnym (np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane). 

Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kierownik Robót  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania określonym 
zakresem robót. 

Rejestr obmiarów  – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Odpowiednia zgodno ść – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedziały tolerancji nie został – przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie In żyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsi ęwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowego zadania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót  – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno – 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Dziennik budowy  – dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez 
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 

Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem do głębokości przemarzania. 

Odbiór cz ęściowy  – częściowy odbiór robót polegający na ocenieniu ilości i jakości wykonanych części 
robót, odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego. 

Odbiór ko ńcowy  – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji robót umożliwiający zgłoszenie 
zakończenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Plan BIOZ  - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

1.7. Ogólne warunki dotycz ące robót 

Wykonawcy poszczególnych prac działają na podstawie kontraktu/umowy z Inwestorem  
lub Generalnym Wykonawcą. Warunki kontraktu muszą uwzględniać wszystkie wymogi techniczne 
określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. 

Z uwagi na wewnętrzną spójność i koordynację poszczególnych prac niemożliwe jest zmienianie 
przyjętych rozwiązań lub materiałów bez sprawdzenia wpływu tych zmian na całość realizacji obiektu. 
W przypadku zawierania kontraktów na poszczególne prace szczególnie ważna jest ich wzajemna 
koordynacja pod względem zakresu prac, wzajemnej zależności, kolejności realizacji itd. 

W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami kontraktu/umowy a dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, pierwszeństwo maja zawsze ustalenia kontraktu/umowy, o ile nie mają 
wpływu na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z 
odpowiednimi normami i przepisami. Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać 
dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. Wykonawcy 
poszczególnych prac maja obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych skierowanych do 
realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności oraz pod kątem wymogów 
kontraktu/umowy z Zamawiającym. Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac 
zweryfikować na miejscu prawidłowość przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w 
celu uwzględnienia ewentualnych korekt. Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane 
zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta, kierownictwo budowy i 
Zamawiającego. W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni Wykonawcy powinni, 
o ile to możliwe, wykonać stosowną dokumentację warsztatową lub montażową. Dokumentacja ta 
podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy nie wolno dokonywać 
żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody Projektanta i 
kierownictwa budowy. 
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Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi  
pod względem właściwości technicznych, estetycznych i jakościowych, po uprzednim uzyskaniu 
akceptacji Projektanta i Zamawiającego. 

Wykonawca zgadza się, że tylko te materiały i sprzęt proponowane alternatywnie, które spełniają 
dokładnie kryteria pracy określone w dokumentacji przetargu, mogą być rozpatrzone w celu 
zastosowania w projekcie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy porozumieć się z Projektantem. 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm. 
W przypadku braku szczegółowych rozwiązań (realizowanych na etapie projektu wykonawczego) 
należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.  

Wykonawca powinien dostosować się do szczegółowych wymagań jakościowych i technicznych 
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia 
do norm wyszczególnionych w Instrukcjach należy rozumieć, jako konieczność zastosowania się do 
obowiązującej aktualnie wersji normy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, 
poleceniami Inspektora nadzoru, Inżyniera, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28, Prawo Budowlane, Ustawa 
z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje, zaleceniami zawartymi w „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych, Tom I, Budownictwo Ogólne” Arkady lub instrukcji ITB. 

Jeżeli wymagania niniejszej specyfikacji są wyższe niż odpowiednie postanowienia norm  
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji Technicznej należy traktować, jako wiążące. Na 
każde ewentualne odstępstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu Wykonawca musi mieć 
zgodę Zamawiającego i Projektanta. 

Uwagi Wykonawcy odnośnie czytelności dokumentacji, szczegółowych rozwiązań itp. wnoszone 
podczas wykonywania prac nie stanowią podstawy do dodatkowych roszczeń finansowych albo 
przesunięć uzgodnionego harmonogramu prac. 

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzą w zakres Wykonawcy 
nawet, jeżeli nie zostały one pokazane na rysunkach lub uwzględnione w części opisowej. 

Podane na rysunkach i w przedmiarach robót materiały w trakcie sporządzania oferty przetargowej 
należy indywidualnie zweryfikować. 

1.8. Dokumentacja podstawowa 

Wykonawcy poszczególnych rodzajów prac muszą dokładnie znać dokumentację projektową  
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. 

W szczególności wykonawcy muszą zapoznać się z: 

- Wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiącymi dokumentację projektową, 
które precyzują wymiary elementów przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i 
materiałowej, 

- Stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia właściwej koordynacji 
terminowej wykonania poszczególnych prac. 

Wykonawcy poszczególnych prac maja obowiązek zweryfikowania dokumentów projektowych 
skierowanych do realizacji pod kątem ich kompletności, prawidłowości i wzajemnej zgodności  
oraz pod kątem wymogów kontraktu z Inwestorem. 

Wykonawcy powinni przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość 
przyjętych wymiarów podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych korekt. 
Jeśli poszczególne elementy nie mogą zostać wykonane zgodnie z założeniami, należy bezzwłocznie 
powiadomić Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiającego. 

W celu prawidłowego przygotowania do realizacji poszczególni Wykonawcy powinni, o ile to możliwe, 
wykonać stosowną dokumentację wykonawczą. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez 
Projektanta lub kierownictwo budowy. 

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy. 

 
Do dokumentów związanych z pracami budowlanymi zalicza się: 
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- Kontrakt/umowa na realizacje prac; 
- Projekt budowlany "REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALISKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU"  
(autorzy opracowania: dr inż. arch. Magdalena Krause, dr inż. Paweł Krause); 

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac; 
- Dziennik budowy; 
- Decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie; 
- Przedmiar robót i kosztorys wykonawczy; 
- Protokół przekazania placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy; 
- Protokoły odbioru robót częściowych i końcowych; 
- Rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonania robót; 
- Książki obmiarów; 
- Protokoły z narad i ustaleń; 
- Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót; 
- Oświadczenie kierownika robót budowlanych o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku 

wykonania zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną. 
 

1.9. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty związane z pracami budowlanymi będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.10. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu/umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie od 
momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie 
powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.11. Zajęcie i zabezpieczenie placu budowy 

Inwestor w terminie określonym w kontrakcie/umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Przejmując teren, Wykonawca musi posiadać dokładna znajomość terenu i wszelkich uwarunkowań 
odnoszących się do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejących konstrukcji lub instalacji, obsunięcia  
lub zapadnięcia w gruncie będące wynikiem działań Wykonawcy obciążają go w ramach jego 
odpowiedzialności, tak wobec Inwestora jak i osób trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisów 
prawa i musi on przedstawić wszelkie dowody posiadania ubezpieczeń obejmujących wyżej wymienione 
szkody. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do pomieszczeń w okresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  
w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym wszelkie środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie  
i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie 
bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, zakłóciło 
użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależnie 
od ich przyczyn i rozległości. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak  
i terenu placu budowy. Po zakończeniu budowy do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu 
pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów budowy, w tym miejsca do 
wytwarzania betonu, terenów składowania materiałów, wyjazdów na drogi publiczne w tym także 
usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, bloków betonowych, kamieni, różnych składowisk 
jak również przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów lub elementów zniszczonych podczas 
prowadzenia prac. 

Wykonawca dopełni wszelkich możliwych starań w celu utrzymania we właściwym stanie 
wykorzystywanych w trakcie budowy dróg publicznych i prywatnych, szczególnie dotyczy  
to utrzymania i sprzątania dróg dojazdowych na budowę zabrudzonych przez pojazdy i maszyny 
budowlane. 

Wykonawca po zakończeniu budowy dokona demontażu elementów budowlanych tymczasowo 
wzniesionych na okres jej trwania.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

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 Inżyniera. 

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 Inżyniera. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- Podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.14. Ochrona przeciwpo żarowa 

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

1.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszą spełniać warunki bezpieczeństwa. 

1.16. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi pracami 
budowlanymi. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Równocześnie w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.17. Równowa żność norm i przepisów prawnych 

Materiały, sprzęt oraz roboty mają odpowiadać lub być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. Gdziekolwiek w kontrakcie/umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie/umowie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania, niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia do robót od 
daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 
zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.2. Przechowywania i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradzieżą, zachowały swoją, jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie zaplecza budowy lub w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Terminy dostawy 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana  
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać 
wszystkie właściwe wytyczne. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa i specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.  

Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i wysokości środka transportowego, z 
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie 
budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu 
technologicznego i niepowodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego 
użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem i 
Inżynierem przed rozpoczęciem robót. 

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji, 
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. Pakiety 
należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między 
rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno 
być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Opakowania należy układać w pozycji leżącej, na równym 
podłożu w warstwach najwyżej do 2 m. 

Płyty tych samych typów, klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej gęstości należy pakować w 
paczki owinięte folią polietylenową. Dopuszcza się innego rodzaju opakowania, jeżeli zabezpieczają 
one wyrób w tym samym stopniu jak wyżej podano. 

Wyroby należy transportować i składowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

Gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią 
magazynach. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 
potwierdzona przez producenta po przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić odbiór podłoża, które 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 

5.2. Przygotowanie prac budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę 
prowadzenia prac, opracować projekt organizacji robót budowlanych i zagospodarować plac budowy 
oraz wykonać badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Należy rozeznać konstrukcję 
poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia,  
aby można było dobrać właściwy sposób prac budowlanych robót, który ustala kolejność i sposoby ich 
wykonania. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać ostateczną decyzje administracyjną  
o pozwolenie na budowę, zawiadomić właścicieli bądź zarządców sąsiednich działek  
o planowanym terminie przystąpienia do robot oraz zawiadomić dostawców mediów o konieczności 
odcięcia dopływu wody, energii elektrycznej i gazu (jeżeli występuję taka potrzeba). 
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5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy należy ogrodzić w sposób 
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Należy wykonać niezbędne zabezpieczenia dróg komunikacyjnych w obrębie placu 
budowy oraz bezpośrednim sąsiedztwie.  

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób, za utrzymanie czystości oraz za pyły 
zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, 
będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Inżynierem i Inwestorem. 

5.4. Instalacja nad i podziemne 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna 
się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wsporników, 
części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, 
kanałów ściekowych, magistrali wodnej oraz rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do 
prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej 
informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub  
w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i 
innych urządzeń.  

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić zezwolenie 
wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane 
przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Należy zlecić 
nadzór do administratorów sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogą stanowić oddzielnej 
wyceny i powinny być ujęte w kosztach ogólnych. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana 
przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- Organizację ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Bhp, 
- Plan BIOZ, jeśli jest wymagany odrębnymi przepisami, 
- 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, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 
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Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

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

Jednostki miar.  Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki 
wykazano poniżej 

Czas sekunda 1 s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s  

Długo ść metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia  metr kwadratowy 1 m2 

Objętość metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa kilogram 1 kg 

 tona 1 t =.1000 kg 

Siła  niuton 1 N = 1 m·kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie   1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie  pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc  wat 1 W = 1 m2·kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura  stopień Celsjusza 1°C 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobierania próbek 

Pobieranie próbek należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534 -1: 2009. 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. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 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 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 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 specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Normy . Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004r, poz. 
2016).  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne 
z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich 
jakość nie jest niższa niż tam określona.  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, 
• Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

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

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Podstawowymi dokumentami na budowie są: 
- Kontrakt/umowa na realizacje prac, 
- Projekt budowlany "REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALISKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU" 
- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac, 
- Dziennik budowy, 
- Decyzja o pozwoleniu budowę/zgłoszenie, 
- Przedmiar robót i kosztorys wykonawczy, 
- Protokół przekazania placu budowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 
- Protokoły odbioru robót częściowych i końcowych, 
- Rysunki i opisy wykonawcze uzupełniające, służące wykonania robót, 
- Książki obmiarów, 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót, 
- Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie obowiązku 

wykonania zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną. 

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej  
lub dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawcę lub Projektanta, musi ona zostać 
zaakceptowana przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

- Uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i wstępnych odbiorów robót, 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

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 zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

6.9. Sprawdzenie materiału 

Ustala się czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje się 
deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami 
lub Aprobatami Technicznymi, oraz sprawdza się zapisy z kontroli przed wykonaniem tynków.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Ilość robót należy 
określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych 
na podstawie obmiaru robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, 
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będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach. Armatura i urządzenia technologiczne będą liczone w sztukach. Roboty 
pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Karcie Obmiaru Robót. W razie braku miejsca w Karcie Obmiarów, szkice te będą 
dołączone w formie odrębnego załącznika do Kart Obmiarów. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 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. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia 
jakości wykonanych robót. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół 
zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika robót o dokonaniu odbioru. 
Odbioru robót powinien dokonać Inżynier, a w razie potrzeby również autor projektu, przy udziale 
Wykonawcy robót. 

Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapoznać się z terenem,  
na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie  
z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem 
przekazania placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do wpisania w dzienniku budowy 
terminu wykonania robót budowlanych z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez 
Inżyniera. Odbioru dokonuje Inżynier. 

Odbiór ko ńcowy 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna stwierdzić zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i 
odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku 
budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz kontraktem/umową. 

W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być 
podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również podana ocena jakości  
i prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane 
komisyjnie. Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę 
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 

Wymagane dokumenty 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:  

- Dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,  
- Wypełniony dziennik budowy,  
- Oświadczenie kierownika budowy. 
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8.2. Dokumenty odbiorowe 

Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy  
oraz kontrakt/umowę. W szczególności muszą umożliwiać oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z 
jego przeznaczeniem. Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest  
w kontrakcie/umowie. Dokumenty odbiorowe w szczególności muszą zawierać komplet atestów, 
certyfikatów i dopuszczeń do stosowania dla wszystkich materiałów budowlanych i elementów 
zastosowanych na budowie. 

8.3. Dokumentacja powykonawcza 

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna 
ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 
wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu. 

Odbiór robót obejmuje: 
- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- Odbiór ostateczny (całego zakresu prac). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań jakościowych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa 
lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych 
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- Koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
- Koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia, 
- Koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac, 
- Koszty transportu i składowania materiałów, 
- Koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy, 
- Koszt zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na terenie budowy, 
- Koszt robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego. 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Koszt podatków obliczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz inne nieprzewidziane 

koszty. 

Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb 
m.in.: 

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
- Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- Ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy tymczasowego 
- Oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- Opłaty lub dzierżawy terenu, 
- Przygotowanie terenu, 
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Uszczegółowienie sposobu zapłaty nastąpi w kontrakcie/umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 
- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U.  

z 2000 Nr 71poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
 

II. ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE. ROBOTY ZIEMNE. 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbędnych wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych i przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych 
przyziemia dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej 6I,6II,6III w 
Sosnowcu. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany "REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALISKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU" 
 (autorzy opracowania: dr inż. arch. Magdalena Krause, dr inż. Paweł Krause). 

1.3 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4. 

1.4 . Zakres robót obj ętych SST. 

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W zakres tych robót  wchodzą: 

- Rozbiórka opaski z kostki betonowej, płytki chodnikowej, krawężników oraz obrzeży 
trawnikowych; nawierzchni kostki przy zjeździe do garaży od strony elewacji zachodniej 
budynku; 

- Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm; 
- Wbudowanie krawężników i obrzeży trawnikowych; 
- Wykonanie i zasypanie wykopu wykonywanego odcinkami przy odkrywaniu ścian 

fundamentowych; 
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego; 

 
1.5 . Określenia podstawowe 

− Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie   spełniająca  warunki   stateczności i 
odwodnienia. 

− Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 

− Wykop płytki - wykop, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
− Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
− Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m. 
− Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów. 
− Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą w fazie produkcji. 
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1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Betonowa kostka brukowa  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie 
aprobaty technicznej w zakresie: 

a) wyglądu zewnętrznego: 

− Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków; 
− Powierzchnia górna kostek powinna być szorstka i równa, krawędzie kostek również powinny 

być proste i równe; 
− Wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm; 

b) kształtów, wymiarów i koloru: 

− Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości +/- 3 mm,  
− na szerokości +/- 3 mm,  
− na grubości +/- 5 mm. 

c) cech fizykochemicznych 

− Wytrzymałość na ściskanie (średnia z 6-ciu kostek) po 28 dniach60 Mpa. Dopuszczalna 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej, z co najmniej 10 kostek);  

− Nasiąkliwość wg PN-88/B-06250 - max. 5%;  
− Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-06250:  
− Pęknięcia próbki - brak,  
− Strata masy - max. 5%,  
− Obniżenie wytrzymałości na ściskanie - max. 20%,  
− Ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Cechy Wartość 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  

60 
50 

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

  
brak 

5 
  

20 

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 
4 

 

Kształt kostki Wykonawca, przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

 
2.2 Kraw ężnik 

Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych będzie posiadanie  
przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na krawężnik betonowy. 
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Kształt, wymiary i kolor kraw ężnika 

Zastosowany zostanie krawężnik betonowy. Typ uliczny; prostokątny ścięty - rodzaj „a”; Odmiana- 
krawężnik betonowy dwuwarstwowy; gatunek 1 G-1. Kolor szary. 

 
Rys. 1.Wymiary krawężnika. 

Wymiary krawężnika  

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 15 30 
min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze  
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, 
nie powinny przekraczać wartości podanych. 

.Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 
Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych  
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.  
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2.3 Obrzeża 

Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych będzie posiadanie  
przez wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na obrzeże betonowe. 

Kształt, wymiary i kolor kraw ężnika 

Zastosowane zostaną obrzeża rodzaju Ow; gatunek 1 - G1. Kolor szary. 
 

 

Rys. 2.Wymiary obrzeża. 

Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża l b h r 

Ow 100 8 30 3 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   mm 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze ży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

3 Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

 

 liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 
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Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża.  

2.4 Beton na ław ę pod kraw ężniki 

Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1, klasy 
minimum C 12/15.  

Składniki betonu:  

- cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1;  
- kruszywo grube zgodne z normą PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii 

uziarnienia Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartości pyłów f1;5;  
- kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów 

f3; 
- woda - zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań. W przypadku 

czerpania wody z innych źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008;  
- domieszki zgodne z normą PN-EN 934.  

 

2.5 Podsypka cementowo-piaskowa 

Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować następujące materiały:  

- cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,  
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, 

zawartości pyłów f10,  
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości 

pyłów f, deklarowana (max. do 10% pyłów),  
- woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 

wodociągową pitną).  
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).  

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, 
szkło, plastik, grudki gliny.  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.  

Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do:  

- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
- terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu  

i ścianach oraz podłogach suchych i czystych.  
Cement dostarczony luzem przechowuje się w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, 
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.6 Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia zgodną z PN-88/B-32250, PN-
EN 1008:2003 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne oleje i muł. 

2.7 Grunty 

Podział gruntów i skał w zależności od specyfiki i stopnia trudności przy odspajaniu (urabialności) 
podano w tablicy 12.1-1. 
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Kategorie urabialno ści gruntów (wg PN-B-06050:1999)  
Tablica 12.1-1 
 

Kategoria Nazwa kategorii urabialności Rodzaj gruntów lub skał 

1 Gleba Wierzchnia warstwa materiałów nieorganicznych z 
częściami organicznymi 

2 Grunty piynne Grunty o konsystencji płynnej, trudno oddające wodę 
3 Grunty łatwo urabialne a) niespoiste i mało spoiste, do 15% cząstek drobnych (* 

0,06 mm) i do 30% kamieni (2 60 mm) b) organiczne o 
małej zawartości wody, słabo skonslidowane, dobrze 
rozłożone 

4 Grunty średnio urabialne a) nieorganiczne, powyżej 15% cząstek drobnych b) 
spoiste o Ip* 15%, do 30% kamieni, 0 s IL s 0,50 c) 
organiczne silnie skonsolidowane, ze szczątkami drzew 

D Grunty trudno urabialne a) jak w 3 i 4, lecz powyżej 30% kamieni b) 
nieorganiczne, do 30% głazów o objętości 0,01^0,1 m3 c) 
spoiste o u>L 2 70%, 0 * 1L* 0,50 

6 Skały łatwo urabialne i 
porównywalne rodzaje gruntu 

a) skały z wewnętrzną cementacją ziaren, lecz mocno 
spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie, zwietrzałe 
b) grunty zwięzłe lub zestalone c) grunty, powyżej 30% 
głazów 0,01^-0, Im3 

7 Skały trudno urabialne a) skały z wewnętrzną cementacją i duża. 
wytrzymałością strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe 
b) zwięzłe, niezwietrzałe łupki ilaste, warstwy 
zlepieńców, hutnicze hałdy żużlowe itd. c) głazy powyżej 
0,1 m3 

 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 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 wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności.  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót.  

Narzędzia: młotki, przecinaki, kilofy, młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, wózki i taczki. 
Sprzęt i środki transportowe: sprężarki spalinowe, samochody-wywrotki, ładowarka.  

Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.  

Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony 
w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.  
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu i składowania 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.  

Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i wysokości środka transportowego, z 
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  
Do transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania 
wymogów reżimu technologicznego i nie powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego 
i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z 
Inwestorem i Inżynierem przed rozpoczęciem robót. 

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. Pakiety 
należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między 
rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno 
być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Opakowania należy układać w pozycji leżącej, na równym 
podłożu w warstwach najwyżej do 2 m. 

Wyroby należy transportować i składowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

4.2 Transport kraw ężników i obrze ży betonowych 

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i przed uszkodzeniem 
mechanicznym w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3 Transport kostki brukowej 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Roboty ziemne, roboty przygotowawcze, oczyszcza nie terenu 

− Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę, znajdujące się na powierzchni terenu 
lub w gruncie, najlepiej usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały instalacyjne 
(wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) należy 
zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu z odpowiednimi władzami.  

− W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub materiałów nie przewidzianych w 
dokumentacji, takich jak: urządzenia i przewody instalacyjne, kanały, dreny, resztki konstrukcji, 
materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), roboty należy 
przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.  

− W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypalów i innych pozostałości 
wojennych należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a 
miejsca odkryć zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
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− Każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy powinni znać przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  

− Roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe 
pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne.  

− Roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy 
prowadzić ręcznie przewożąc taczkami w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny 
załadunek i wywóz. 

− Roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej 
izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a 
przed wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako 
prace zanikające czy też ulegające zakryciu.  
 

5.3. Odwodnienie terenu 
− Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym 

działaniem wody (gruntowej i opadowej). Należy wykonać ujęcia i odprowadzenie wód 
powierzchniowych napływających w miejsce robót oraz, jeśli to potrzebne, odwodnienie 
wgłębne podłoża gruntowego. Istniejące na terenie robót ziemnych zbiorniki i cieki wodne 
powinny być osuszone, przełożone lub uregulowane zgodnie z odrębnym projektem przed 
przystąpieniem do robót podstawowych.  

− System odwodnienia powinien zapewnić utrzymanie przewidzianych w projekcie poziomów 
wody i ciśnienia w porach gruntu, stały odpływ określonej ilości wody, całkowite wydalanie 
wody usuwanej z wykopu poza teren wykopów i niezawodność odwodnienia.  

− Odprowadzenie wód powierzchniowych powinno obejmować: 
− Wykonanie rowów opaskowych lub podłużnych o przekroju i spadku zapewniającym 

odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych; 
− Nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów w granicach 0-1,0%, zależnie 

od rodzaju gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntów bardziej przepuszczalnych); 
− W razie potrzeby - wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem; 
− Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód. 

− Odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego a krawędzią dna wykopu lub 
obiektu nie powinna być mniejsza niż 1,20 m. Spadek podłużny dna rowu powinien być 
dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robót ziemnych lub 
obiektów i nie powinien być mniejszy niż 0,2%. Należy sprawdzić, czy rowy odwadniające nie 
staną się przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w 
których występują grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czynie spowodują powstania 
szkód na terenach sąsiednich.  

− Odprowadzenie wody z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

− W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 

 
5.4. Wykopy 

Zasady wykonywania wykopów 
− Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 

przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście po 
wykonaniu systemów odwodnienia, izolacji przeciwilgociowych itp.). 

− Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać 
stateczność gruntu. Ściany wykopu nie powinny być podkopywane. 

− Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, głębo-
kości i wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, 
czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych i kosztów.  

− Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować 
podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się 
ukopany grunt ani inne przeszkody.  
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− W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących konstrukcji, a 
szczególnie, gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia tych konstrukcji, 
należy zastosować środki zabezpieczające te konstrukcje przed osiadaniem i odkształceniem. 
Jeżeli w projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń, to minimalna odległość 
krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu konstrukcji posadowionej powyżej dna 
wykopu powinna być obliczona.  

− W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zależności od rodzaju gruntu i metody 
kopania. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. 

− W przypadku wykonania wykopu  o głębokości większej niż projektowana w celu wyrównania 
do projektowanego poziomu należy wykonać odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną 
spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową albo chudy beton.  

− Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, która 
w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy na 
ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m.  

− Dno i skarpy lub ściany wykopów statych należy trwale umocnić.  

Wykopy nieobudowane  

− Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 
podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnionych, z 
wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie 
przekracza: 

− 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
− 1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych pia-

skach, 
− 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip 

s 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe).  
− Gdy nie są spełnione wszystkie podane wyżej warunki i gdy nie ma ograniczeń miejsca, 

należy wykonać wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.  
− Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 
− 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 

10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 
twardoplastycznym; 

− 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych; 
− 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip * 10% (małospoistych, 

jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych za-
wierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych); 

− 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 
− Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania: 

− w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głę-
bokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody 
opadowej od krawędzi wykopu, 

− podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed roz-
moczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w 
kierunku środka wykopu, 

− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie 
skarpy, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 
Nachylenie skarp wykopów stalych nie powinno być większe niż: 

− 1:1,5 przy głębokości wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m, 
− 1:2 przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
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Wykopy obudowane 

− Jeśli nie są spełnione wyżej omówione warunki, to ściany wykopów należy zabezpieczyć przed 
osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem.  

− Rodzaj, materiał i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementów, przyjęte w następstwie 
przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie. Należy przy tym 
uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian 
wykopu i ich obudowy. Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, 
od rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy aż do osiągnięcia projektowanego dna 
wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

− Do obudowy zaleca się typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku używania drewna 
należy stosować elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyścienne o grubości > 50 
mm, bale podrozporowe o grubości > 63 mm, bale podzastrzałowe o grubości 100 mm, 
okrąglaki do zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu z 20 mm, okrąglaki na rozpory i 
rusztowania o średnicy w cieńszym końcu z 12 mm. 

Składowanie ukopanego gruntu 

− Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub 
na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego 
gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu 
obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

− Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2 m, o na-
chyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%. 

Zasypywanie wykopów 

− Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki 
nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po 
ułożeniu powinny być zagęszczone zgodnie z p. 12.1.5: miąższość warstw zasypki powinna 
być wybrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania.  

− Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być do-
konywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej 
albo przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to 
użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia 
przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej). 

Rozbiórka obudowy ścian wykopów  

− Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana stopniowo, w 
miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

− Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 0,5 
m - z wykopów w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 

− Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracujących ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego 
obiektu. 

Zabezpieczanie budowli i robót ziemnych 

Budowle ziemne należy trwale zabezpieczyć. Skarpy oraz dno wykopu lub koronę nasypu należy 
umocnić bezpośrednio po wykonaniu. Umocnienie można wykonywać odcinkami. W przypadku gdy 
trwale zabezpieczenie nie jest od razu możliwe, do chwili wykonania właściwego umocnienia należy 
tymczasowo zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów przed działaniem wpływów 
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw 
roboczych. Skarpy można umacniać np. przez obsiewanie trawą bez lub z umocnieniem albo-w 
przypadku nachylenia mniejszego niż 1:1,5 - przez darniowanie, brukowanie itp. 

Roboty ziemne w okresie mrozów 

W okresie mrozów nasypy można wykonywać tylko z gruntów niespoistych, z zachowaniem warunków 
specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym zagęszczeniu. 
Grunt w wykopach lub ukopach należy odspajać w sposób ciągły, by nie przemarzał. W przypadkach 
dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być przykryte. Teren, 
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na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być wcześniej 
zabezpieczony przed przemarzaniem. 
 

5.5 Rozebranie istniej ących nawierzchni  

Płyty chodnikowe, kraw ężniki, ławy pod kraw ężniki, obrze ża 
- rozbiórka ręczna z załadunkiem na samochód samowyładowczy. 

5.6 Korytowanie 

Pod projektowane nawierzchnie wykonać koryta o głębokości 13 cm: 

- pod obrzeża i krawężniki – korytowanie ręczne, 
- pod nawierzchnie z kostki – korytowanie ręczne lub mechaniczne przy użyciu koparko-

spycharki gąsienicowej, 
- dno koryt wyprofilować z odpowiednimi spadkami dostosowanymi do niwelety istniejącego 

terenu, 
- dno koryta powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczone zagęszczarką stopową. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
wg normalnej próby Proctora. 

5.7 Wykonanie ławy pod kraw ężnik 

- ławy betonowe w gruntach spoistych wykonuje się zwykle bez szalowania z zastosowaniem 
warstwy odsączającej z piasku grubości 5 cm. Przy gruntach sypkich ławę należy wykonywać 
w szalowaniu; 

- klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosić S1 lub S2 według metody opadu 
stożka; 

- beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany, zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 13670.  

5.8 Ustawienie kraw ężników 
- na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej , o wilgotności optymalnej ± 2% i grubości 3-5 cm po zagęszczeniu; 
- szerokość spoin pionowych między elementami powinna wynosić 5-10 mm. Spoiny nie 

wymagają wypełnienia; 
- w przypadku konieczności uszczelnienia połączeń miedzy krawężnikami spoina powinna być 

wypełniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie należy 
wypełniać spoin materiałami sztywnymi. 

5.9 Ustawienie obrze ży 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława)  
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

5.10 Podbudowa 
- podbudowę wykonać z kruszywa naturalnego, 
- po rozścieleniu kruszywa warstwami ubijać do odpowiedniego stopnia zagęszczenia, 
- grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm. 

5.11 Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek i cement. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać 
się w granicach od 2 do 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona  
i wyprofilowana; 

5.12 Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 
Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru – 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa 
się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od niwelety stopni schodów, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni schodów. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
Schody z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymagają pielęgnacji – mogą być zaraz oddane 
do użytkowania. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Roboty ziemne 
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  

6.2. Badania gruntów w wykopach  
Grunty w wykopach należy badać głównie w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu 
gruntu. Zakres badań zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub 
konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie. 
Kontrola wykonania wykopów   
Należy sprawdzić zgodność wykonania  wykopów z wymaganiami normy, ze szczególnym  zwróceniem  
uwagi  na  stateczność ścian (skarpy, obudowa) wykopów, prawidłowość ich odwodnienia oraz 
dokładność wykonania (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury 
gruntu w dnie wykopu itp.). 
Kontrola wykonania nasypów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania nasypów z projektem i z wymaganiami normy, a przede 
wszystkim: jakość materiałów wbudowanych w nasyp i ich przydatność do wykonania nasypu, 
prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie, prawidłowość wykonania 
poszczególnych warstw gruntu (jakość i dokładność zagęszczania) oraz odwodnienie poszczególnych 
warstw, dokładność wykonania nasypu. 
Kontrola zag ęszczenia nasypów  
− Zagęszczenie gruntu należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego, pomiarów wilgotności albo na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór 
penetracji, moduł odkształcenia itp. (pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia 
gruntów spoistych). 

− Wartość maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej 
zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 

− Niekiedy badania po zagęszczeniu można zastąpić sprawdzeniem, czy zagęszczenie 
przeprowadzano zgodnie z procedurą ustaloną na podstawie próbnego zagęszczania lub po-
równywalnego doświadczenia lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym 
przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość. 

− Zakres i częstość kontroli jakości układanego gruntu oraz zagęszczenia nasypu powinny zależeć 
od rodzaju i właściwości materiału oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiarów nasypu. Częstość 
testowania zagęszczenia nasypu nie powinna być mniejsza niż: l test na 1000 m objętości nasypu 
oraz 3 testy w każdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niż l test na 500 m2 jednorodnej 
warstwy. Częstość testowania zagęszczenia zasypki nie powinna być mniejsza niż: 3 testy na 500 
m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż l test co 30 m długości ściany konstrukcji oraz 50 m 
długości wykopu dla przewodów.  

Zakres i termin przeprowadzania kontroli  
− Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 

takim zakresie, aby istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy 
odbiorze końcowym.  
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6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

Nawierzchnia z kostki brukowej  

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową użytą  
na schody pod kątem: 

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia 
podano w pkt wyżej., 

- kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w pkt wyżej. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm, 

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące: 

- posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych, 
- wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości  

na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Kraw ężniki i obrze ża 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi krawężniki betonowe i obrzeża pod kątem: 

- wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar  
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie  
z wymaganiami tablicy 4 z pkt. 2.2. - krawężniki i tablicy 7 z pkt. 2.3. – obrzeża. Pomiary długości 
i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego  
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

- kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 2 i 3 z pkt. 2.2. 
- krawężniki i tablicy 5 i 6 z pkt. 2.3. – obrzeża. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

6.3 Badania w czasie robót 
Nawierzchnia z kostki brukowej 

Sprawdzenie podło ża 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

- dla głębokości koryta: 
o o szerokości do 3 m: ±1 cm, 
o o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm, 

- dla szerokości koryta: ±5 cm. 
Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości polega na stwierdzeniu zgodności z pkt. 5.8. niniejszej ST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej  

Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami pkt. 5.9 niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenia, czy przyjęty deseń (wzór) nawierzchni jest zachowany. 

 

Kraw ężniki  

Sprawdzenie koryta pod ław ę 
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Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.Tolerancja  
dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3. 

Sprawdzenie ustawienia kraw ężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 
cm w jednym stopniu. 

Obrzeża 

Sprawdzenie koryta 

Sprawdzanie koryta jak w pkt 6.2.2. 

Sprawdzenie podło ża i podsypki 

Sprawdzenie podłoża i podsypki jak w pkt 6.2.1. 

Sprawdzenie ustawienia betonowego obrze ża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.6. 
przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

− Rozbiórka opaski bet. - m²  
− Wywiezienie gruzu - m³  
− Nawierzchnia z kostki brukowej – m ² 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór robót ziemnych  
Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzania  
Tablica 12.1-4. 

Lp. Przedmiot kontroli (badań) 

Sprawdzenie powinno być dokonane 
przed 
rozpoczęcie
m budowy 

w czasie 
budowy 

po 
zakończeniu 
budowy 

odbiory międzyoperacyjne 
albo częściowe 

odbiór 
końcowy 

1 Zgodność wykonania robót z dokumentacją 
techniczną - + + 

2 Roboty pomiarowe + - - 
3 Przygotowanie terenu + - - 
4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i po 

wbudowaniu w nasyp 
+ + + 

5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 
6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia 

skarp 
- + + 
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7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów w 
nasypie - + + 

8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 
9 Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu (niwelacja terenu) - - + 

 
− W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dal wynik 

negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami. 

− Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami należy 
poprawić w ustalonym terminie,  

− Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy 
ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i rozebrać, a następnie 
wykonać ponownie, albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia 
dla konstrukcji.  

Odbiór robót obejmuje: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 
- odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykonanie koryta,  
- wykonanie ław,  
- wykonanie podsypek.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- Określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- Ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
- PN-EN 206-1Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
- PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  
- PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
- BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i 

badania. 
- BN-87/6774-04  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U nr 47 poz 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 poz. 690) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Drogi publiczne i ich usytuowanie.  
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  

 

III. ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE. ROBOTY HYDROIZOLACY JNE 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbędnych wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych przyziemia dla 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej 6I,6II,6III w Sosnowcu. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany "REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALISKIEJ 6I, 6II, 6III W SOSNOWCU" 
 (autorzy opracowania: dr inż. arch. Magdalena Krause, dr inż. Paweł Krause). 

1.3 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4. 

1.4 . Zakres robót obj ętych SST 

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac hydro izolacyjnych. W zakres tych robót wchodzą: 

− Usunięcie słabo przylegających do podłoża i odparzonych tynków oraz powłok malarskich na 
płaszczyznach ścian przyziemia; 

− Demontaż rur i geigerów spustowych - przesunięcie wpustów pionów odwodnienia (geigerów), na 
odpowiednią odległość od budynku tak, aby umożliwić swobodny montaż nowoprojektowanej 
izolacji; 

− Demontaż istniejącej lokalnie opaski wokół budynku; 
− Oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu poprzez oczyszczenie szczotką; 
− Wykonanie prac związanych z izolacja przeciwwilgociową ścian przyziemia; 
− Montaż płyt termoizolacyjnych ścian przyziemia; 
− Wykończenie w postaci nałożenia odpowiedniego tynku na ściany przyziemia; 
 
1.5 Określenia podstawowe 

Izolacja  - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna  - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem 
przed wilgocią 
Izolacja pionowa ścian  - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 
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Izolacja przeciwwilgociowa  - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu 
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 
 
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być: 

- Przeciwwilgociowe; 
- Parochronne; 
- Wodoszczelne. 

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 
zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową.  
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 
występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na 
zalewanie wodą. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
aprobaty techniczne zgodne z PN.  
 

2.1 Preparat uszczelniaj ący 

DANE TECHNICZNE:  
 

Baza mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
Gęstość nasypowa ok. 1,35 ± 10% kg/dm3 
Proporcje mieszania do nakładania pędzlem: ok. 8,0 l wody na 25 kg –do nakładania pacą 

lub natryskowo: ok. 6,0 l wody na 25 kg 
Temperatura stosowania od +5° C do +25° C 
Czas zużycia do 3 godz 
Ruch pieszy po 2 dniach 
Przyczepność: po 2 dniach ≥ 1,0 MPa 

 
Krystalizująca powłoka uszczelniająca, która samouszczelnia rysy do 0,4 mm. Poprzez efekt 
krystalizacji tworzy powłokę od razu odporną na przenikanie wody, umożliwia układanie płytek po 3 
dniach, zapewnia odporność na negatywne i pozytywne parcie wody, nakładanie pędzlem, pacą lub 
natryskiem. Powłoka służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania 
nieodkształcalnych podłoży mineralnych. Zaprawa tworzy powłokę uszczelniającą na powierzchni 
podłoży. Dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podłoża. Nierozpuszczalne w 
wodzie sole wnikające w strukturę porów kapilarnych betonu gdzie tworzą tzw. jądra krystalizacji. 
Stopniowo dochodzi do narastania kryształów, aż do zamknięcia światła kapilar, co prowadzi do zaniku 
transportu wody w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi dodatkowe zabezpieczenie podłoża w 
przypadku lokalnego uszkodzenia powłoki lub pęknięcia powłoki wywołanego inicjacją rys statycznych. 
Skutecznie zabezpiecza przed wodą i wilgocią konstrukcje żelbetowe, betonowe i murowe wykonane 
na pełną spoinę, a także powierzchnie cementowych tynków. Powłoka stosowana od strony 
pozytywnego (do 15 m słupa wody) i negatywnego (do 5 m słupa wody) parcia wody. W miejscach 
kompensacji naprężeń wymagane jest dozbrojenie powłoki poprzez zastosowanie taśmy. Jeżeli masa 
uszczelniająca będzie narażona na oddziaływania mechaniczne, np. na ruch pieszych, należy ją osłonić 
np. poprzez wykonanie posadzki na warstwie rozdzielczej, tynku niezawierającego gipsu albo mocować 
płytki ceramiczne. W przypadku wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu wody, podłoże 
musi mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Na podłożach odkształcalnych należy stosować 
elastyczne materiały. Naniesioną powłokę należy przez min. 24 godziny utrzymywać w stanie wilgotnym 
np. poprzez okresowe delikatne rozpylanie wody, zwilżanie mokrym pędzlem. W przypadku nakładania 
powłoki na powierzchnie nasłonecznione należy ją dodatkowo, przez co najmniej 3 dni, chronić przed 
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promieniami słonecznymi np. przez stosowanie odpowiednich osłon. Powłokę przez co najmniej 24 
godziny należy chronić przed deszczem. Nie wcześniej niż po 3 dniach można na warstwie mocować 
płytki ceramiczne. Pełne obciążenie wodą może nastąpić nie wcześniej niż po 5 dniach. Powłoka 
izolacyjna jest odporna na oddziaływanie mediów o odczynie obojętnym oraz środowisk zasadowych. 
 
2.2 Emulsja bitumiczna do gruntowania-warstwa podkł adowa 

DANE TECHNICZNE:  
Baza niezawierająca smoły emulsja bitumiczna 
Gęstość 1,0 kg/dm 3 
Temperatura stosowania od +5° C do +25° C 
Czas schnięcia ok. 24 godz 
Odporność na deszcz po ok. 6 godz 
Temperatura transportu i 
magazynowania 

od 0°C do +40 °C 

Chronić przed mrozem i 
bezpośrednim 
nasłonecznieniem 

 

Liczba warstw składowania Liczba warstw ładowania 2 
Odporna na działanie 
środowisk agresywnych 

klasy XA1, XA2, XA3 oraz środowiska, w których występuje narażenie 
na działanie wody morskiej 

Zastosowanie gruntowanie bardzo nasiąkliwych podłoży 50% 1 : 1 0,125 kg/m 2 
gruntowanie nienasiąkliwych podłoży 20% 1 : 4 0,05 kg/m 2 
gruntowanie pod papy bitumiczne 80% 4 : 1 0,2 kg/m 2 

 
Gruntowanie powierzchni tynków, jastrychów, betonów i murów przed nakładaniem 
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych lub pap bitumicznych. Emulsja stosowana zawsze od strony 
naporu wilgoci. Materiał nie może bezpośrednio kontaktować się z wodą do picia i żywnością. Nakładać 
tylko na wyrównane, zwarte, nośne, czyste, suche lub lekko wilgotne podłoża mineralne. Krawędzie 
trzeba "sfazować", a wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową nadając im promień minimum 4 
cm. Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża i wypełnić spoiny w murach oraz raki w betonie i duże pory 
podłoża. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami należy pokryć tynkiem cementowym. 
Przed użyciem materiał dokładnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. 
Nakładać na podłoże pędzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania podłoży, w zależności od ich 
nasiąkliwości, emulsję należy rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1do 1:4 (na bardzo porowatych i 
nasiąkliwych podłożach odpowiednia jest proporcja 1:1). Gdy podłoże gruntowane jest przed 
nakładaniem pap bitumicznych, emulsję należy wymieszać z 25% dodatkiem wody.  
 
2.3 Emulsja bitumiczna  

 
DANE TECHNICZNE:  

Baza bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej 
Gęstość ok. 0,65 kg/dm3 
Temperatura stosowania od +5° C do +25° C 
Przyczepność do podłoża ≥ 0,5 MPa 
Odporność na deszcz po ok. 6 godz 
Możliwość obciążania 
(zasypania gruntem): 

po ok. 3–7 dniach od położenia 

Nasiąkliwość powłoki ≤ 7% 
Temperatura mięknienia ≥ 80°C 
Odporna na działanie 
środowisk agresywnych 

klasy XA1, XA2, XA3 oraz środowiska, w których występuje 
narażenie na działanie wody morskiej 

Odporność na powstawanie rys ≥ 2 mm 
Wartość pH 7–11 
Zastosowanie gruntowanie bardzo nasiąkliwych podłoży 50% 1 : 1 0,125 kg/m 2 

gruntowanie nienasiąkliwych podłoży 20% 1 : 4 0,05 kg/m 2 
gruntowanie pod papy bitumiczne 80% 4 : 1 0,2 kg/m 2 
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Zastosowanie Grubość świeżej warstwy Ilość 
Uszczelnianie przeciw wilgoci 
gruntowej 

2,5 mm 2,5 l/m2 

Uszczelnianie przeciw wodzie 
bez ciśnienia  

3,5 mm 3,5 l/m2 

Uszczelnianie przeciw wodzie o 
słupie do 7,5 m  

4,5 mm 4,5 l/m2 

Klejenie płyt styropianowych – 1,0 l/m2 
 
Masa służy do izolowania podłoży mineralnych (np. murów wykonanych na pełną spoinę, tynków, 
jastrychów, betonów) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierającej i wywierającej ciśnienie 
hydrostatyczne. Podłoże mogą stanowić również istniejące powłoki bitumiczne. Może być stosowana 
na zewnątrz i wewnątrz budynków (w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi), 
zawsze od strony naporu wody. Masę można nakładać na powierzchnie pionowe i poziome. Jest ona 
przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. 
Masa może być użyta do mocowania obsypywanych gruntem płyt izolacyjnych i drenażowych. Materiał 
jest odporny na normalnie występujące w gruntach substancje agresywne. Zgodnie z normą EN 15814 
izolacja może być stosowana do wykonywania powłok wodoszczelnych podziemnych części budynków 
i budowli. Masa spełnia wymagania izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Podłoże musi być 
równe, zwarte, nośne, czyste, suche lub może być lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji 
zmniejszających przyczepność. W niskich temperaturach, należy się upewnić, że jest wolne od lodu. 
Krawędzie trzeba "sfazować", a wklęsłe naroża – wyokrąglić zaprawą szybko wiążącą z dodatkiem 
piasku kwarcowego nadając im promień minimum 4 cm lub masą nadając im promień max. 2 cm (czas 
schnięcia min. 12 godz.). Naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża, duże pory, jamy lub "raki" na 
powierzchni betonu, spoiny w murze. Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i 
szczelinami należy pokryć tynkiem cementowym tak, aby uniknąć zamykania powietrza i powstawania 
pęcherzy. Podłoże należy zagruntować emulsją rozcieńczoną wodą stosownie do nasiąkliwości 
podłoża, zgodnie z instrukcją stosowania. Uzyskany roztwór nanosić pędzlem na podłoże. Przed 
przystąpieniem do nakładania warstwa gruntująca musi być wyschnięta. Podłoża mokre, np. w obrębie 
połączenia ściany i ławy fundamentowej, należy pokryć zaprawą wodoszczelną. Masę bitumiczną 
należy nakładać metalową pacą lub poprzez natryskiwanie. Przed przystąpieniem do aplikacji należy 
wymieszać masę używając wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem kotwicowym. Gotową masę 
równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać 
warstwą o odpowiedniej grubości (patrz tabela). Podczas aplikacji należy cały czas kontrolować grubość 
nakładanej warstwy izolacji. W przypadku izolowania podłoża przeciwko wilgoci gruntowej oraz wodzie 
nie akumulującej się należy nakładać w dwóch warstwach mokre na mokre. Grubość świeżej warstwy 
powinna wynosić co najmniej 2,5 mm. W przypadku izolowania podłoża przeciwko wodzie nie 
wywołującej ciśnienia należy nakładać w dwóch warstwach. Drugą warstwę można aplikować, gdy 
pierwsza jest już dostatecznie przeschnięta tak, aby jej nie uszkodzić. Grubość świeżej warstwy 
powinna wynosić co najmniej 3,5 mm. W przypadku izolowania podłoża przeciwko wodzie wywierającej 
ciśnienie zaleca się nakładanie materiału w co najmniej dwóch warstwach tak, aby grubość świeżej 
warstwy wynosiła łącznie co najmniej 4,5 mm. W świeżą pierwszą warstwę należy wkleić siatkę z włókna 
szklanego. Drugą warstwę można aplikować, gdy pierwsza jest już dostatecznie przeschnięta tak, aby 
jej nie uszkodzić. Przy przerwaniu prac grubość warstwy zredukować do zera, ponawiając prace 
zastosować zakład na poprzednią warstwę. Prac nie wolno przerywać na narożnikach i brzegach 
budynków. Szczeliny dylatacyjne zaleca się izolować dodatkowo stosując pasy membrany 
samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, występowania licznych rys lub możliwości 
pojawienia się pęknięć oraz przy izolowaniu przeciwko wodzie wywołującej ciśnienie i izolowaniu 
powierzchni poziomych nakładać dwiema warstwami, umieszczając w pierwszej warstwie siatkę z 
włókna szklanego (z zachowaniem zakładów ok. 10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 
godzinach. Całkowite wyschnięcie materiału następuje po 3–7 dniach, w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej powietrza.  
 
2.4 Szlam uszczelniaj ący: 

DANE TECHNICZNE:  
Baza składnik A: mieszanka cementow 

z wypełniaczami mineralnymi 
i modyfikatorami 
–składnik B: wodna dyspersja polimerow 
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Gęstość –nasypowa składnika A: 
- w stanie nieutrzęsionym: ok. 1,2 kg/dm3 
- w stanie utrzęsionym: ok. 1,48 kg/dm3 
–objętościowa składnika B: ok. 1,0 kg/dm3 

Proporcje mieszania –do nakładania pędzlem: 
24 kg składnika A na 8 l składnika B i 2l wody 
–do nakładania pacą lub natryskowo: 
24 kg składnika A na 8 l składnika B 

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C 
Czas zużycia do 90 min 
Ruch pieszy po 3 dniach 
Wodoszczelność powłoki ,5 MPa wg ZUAT-15/IV.13/2002 
Odporność na powstawanie 
rys podłoża 

około 1 mm 
 

Przepuszczalność CO2 Sd CO2 ≥ 50 m wg PN-EN 1504-2 
Emisja lotnych związków 
organicznych 

CR 166 można stosować w pomieszczeniach kategorii A i B 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. 

Emisja lotnych związków 
organicznych 

Czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych 
stężeń – 14 dni. 

 

Orientacyjne łączne 
zużycie 

Zabezpieczanie Wymagana 
grubość bitumu 
po związaniu 

 

Ilość bitumu 
(kg/m2) 

 

przeciwwilgociowe oraz 
przeciwwodne, uszczelnianie 
przeciw wodzie bez ciśnienia 

2,0 mm ok. 3,5 
 

przeciwwodne, uszczelnianie 
przeciw wodzie napierającej 
i pod ciśnieniem 

2,5 mm ok. 4,3 
 

 
Masa bitumiczna służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych 
podłoży mineralnych. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża odkształcalne 
i nieodkształcalne. Nadaje się do uszczelniania tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych, konstrukcji 
zagłębionych w gruncie, zbiorników w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wnętrz basenów i 
zbiorników na wodę (także na wodę pitną) o głębokości do 50 m. Powłoka jest odporna na parcie 
negatywne. Elastyczność masy zapewnia krycie rys o szerokości ok. 1 mm. Bezpośrednio na niej można 
wykonywać posadzki na warstwie rozdzielczej, tynki niezawierające gipsu albo mocować płytki 
ceramiczne. W przypadku wykonywania izolacji poziomych pod stropami oraz izolacji poziomych ław 
fundamentowych zaleca się, aby między warstwy masy bitumicznej wtopić fizelinę techniczną o 
gramaturze 60 g/m2. Na podłożach nieodkształcalnych oraz na zawilgoconych murach 
fundamentowych od strony piwnic można stosować paroprzepuszczalną powłokę uszczelniającą. Na 
podłożach gipsowych i anhydrytowych należy wykonywać wodoszczelne powłoki. Powłoka spełnia 
wymagania izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Ochrona betonu opóźnia proces karbonatyzacji 
oraz stanowi skuteczną ochronę antykorozyjną dla betonu i żelbetu przed warunkami atmosferycznymi. 
Masa bitumiczna może być stosowana na nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża: — beton (wiek powyżej 28 dni), — jastrychy i 
tynki cementowe (wiek powyżej 28 dni), — szybko twardniejąca masa posadzkowa.  
Zaleca się czyszczenie podłoża metodą piaskowania lub mycia wodą pod wysokim ciśnieniem. 
Ustabilizowane rysy należy poszerzyć i wypełnić zaprawą szybkowiążącą lub żywicą epoksydową. 
Zagłębienia i podłoża o nieregularnej powierzchni należy wyrównać zaprawą cementową. Ostre 
wypukłości, np. powstałe na styku elementów deskowań, wymagają skucia lub zeszlifowania. 
Krawędzie trzeba „sfazować” na ok. 3 cm, a wklęsłe naroża wyokrąglić (zaprawą cementową lub CX 5 
zmieszaną z piaskiem), nadając im promień ok. 4 cm. W przypadku wykonywania uszczelnienia przy 
negatywnym parciu wody, podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Przed 
nakładaniem podłoże należy obficie zwilżyć wodą nie tworząc kałuż. 
Naniesioną zaprawę należy, co najmniej przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, 
mrozem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się tu stosowanie osłon chroniących przed silnym 
nasłonecznieniem, przeciągami i deszczem oraz mrozem. Nie wolno pielęgnować zaprawy poprzez 
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polewanie czy zraszanie wodą. Płytki ceramiczne mocować po 3 dniach od wykonania powłoki, a 
powłoki malarskie nakładać nie wcześniej niż po 5 dniach.  
 
2.6 Woda 

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

− Do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki 
druciane, myjka wysokociśnieniowa; 

− Do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 
mieszadłem, pojemniki na zaprawę;  

− Do nakładania preparatów gruntujących: niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, 
pędzel; 

− Do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających): 
szczotka; 

− Do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków 
drobnoziarnistych.  

 
4. TRANSPORT 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty należy chronić przed 
mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności 
produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne 
płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych oraz normach i normatywach obowiązujących dla systemu zabezpieczeń oraz zaleceniami 
zawartymi powyżej w pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
 
5.1 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Preparaty gruntujące i uszczelniające są roztworami opartym na związkach kwasu krzemowego 
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat zostały zaklasyfikowane jako drażniący. Działają 
drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:  

− Chronić przed dziećmi  
− Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu  
− Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza  
− Nosić okulary lub ochronę twarzy. 

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

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonać zgodnie z projektem, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązujących norm polskich i  
unijnych, normatywów i dokumentacji zgodności oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania w 
przyjętej projektem technologii wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i 
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klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji 
poszczególnych materiałów ale  również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem 
poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności i sposobu 
wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 
koniecznym jest spełnienie następujących warunków:  

− Posiadać odpowiednio przeszkolony personel,  
− Posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni i nakładania poszczególnych warstw 

przewidzianych systemem,  
− Posiadać zestaw przyrządów do kontroli temperatur i grubości poszczególnych warstw 

układanych na ścianie (również tynków),  
− Dostarczana partia materiałów winna posiadać deklarację zgodności,  
− Przeprowadzane kontrole jakości wykonanych warstw i etapów winny odpowiadać normom i 

być wpisane w dziennik budowy,  
− Należy prowadzić bieżący zapis wykonywanych prac i ich jakości, również przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą jakości tynków renowacyjnych i ich wymaganymi 
parametrami.  

 
6.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z 
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi 
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej 
decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  
 
6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem powłoki 
hydroizolacyjnej obmiar robót prowadzi się w [m2] pokrytej powierzchni. Każdorazowo należy wyliczyć 
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- Określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- Ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
- PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2  
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- PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3  
- PN – EN 1008/2004 Woda do betonów  
- PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący  
- PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008  
- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009  
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
- Aprobaty techniczne i karty techniczne. 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

IV. ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
PRZYZIEMIA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbędnych wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych i przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych 
przyziemia dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej 6I,6II,6III w 
Sosnowcu. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany "REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALSKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU" 
 (autorzy opracowania: dr inż. arch. Magdalena Krause, dr inż. Paweł Krause). 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4. 

1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w postaci: 

- Ścian fundamentowych istniejących, XPS, gr. 8,0 cm, λ ≤ 0,034 W/mK; 

W zakres robót wchodzi między innymi: 
- Demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych, stalowej konstrukcji obudowy 

klimatyzatora wraz z urządzeniem; 
- Demontaż istniejących obróbek blacharskich; 
- Usunięcie słabo przylegających do podłoża i odparzonych tynków oraz powłok malarskich na 

płaszczyznach ścian; 
- Demontaż rur i geigerów spustowych - przesunięcie wpustów pionów odwodnienia (geigerów), 

na odpowiednią odległość od budynku tak, aby umożliwić swobodny montaż 
nowoprojektowanej izolacji; 

- Demontaż istniejącej lokalnie opaski wokół budynku; 
- Oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu poprzez oczyszczenie szczotką; 
- Odsłonięcie ściany wraz z oczyszczeniem jej z resztek starej izolacji (w przypadku jej 

występowania); 
- Usunięcie pozostałości tynku i wyrównanie wszelkich nierówności oraz pęknięć; 
- Przygotowanie powierzchni pod izolację (powierzchnia zatarta tynkiem cementowym); 
- Nałożenie krystalizującej powłoki uszczelniającej; 
- Wykonanie warstwy podkładowej; 
- Nałożenie izolacji bitumicznej; 
- Nałożenie elastycznej powłoki wodoszczelnej, dwuskładnikowej; 
- Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych 100 cm poniżej poziomu terenu styropianem 

XPS gr. 8,0 cm; 
- Styropian XPS znajdujący się nad poziomem gruntu należy wykończyć za pomocą warstwy 

zbrojącej i tynku mozaikowego;  
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Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót izolacyjnych według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Styropian ekstrudowany 

 

Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr. 8,0 cm 

Tab. 1. Parametry fizyczne. 

Cecha Jednostka miary Kod klasy  
lub poziomów 

Tolerancja  
lub wymagania 

Gęstość Kg/m3 - 30-39 

Nasiąkliwość wody przy długotrwałym 
zanurzeniu % WL(T) ≤ 0,7 

Stabilność wymiarowa % DS(TH) ≤ 2 

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% 
odkształceniu względnym 

kPa CS(10/Y) ≥ 300 

Współczynnik przewodzenia ciepła W/m·K - ≤ 0,034 

Reakcja na ogień Od A do F Euroklasa E 

 

Płyty polistyrenu ekstrudowanego powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13164:2003 „Wyroby do 
izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego XPS produkowanego 
fabrycznie- specyfikacja” 

Zaleca się zastosować rozwiązania systemowe. 

2.2. Tynk 

Do wykończenia ścian zewnętrznych należy zastosować tynk: 
- Mozaikowy, 
- Opór dyfuzyjny Sd ≤ 0,14 m, 
- Współczynnik dyfuzji  pary wodnej µ - 50 ÷110, 
- Faktura do uzgodnienia z Inwestorem, 
- Odporny na działanie pleśni i alg, 
- Paroprzepuszczalny, 
- Kolor zgodny z dokumentacja projektową. 

Tynk powinien posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Zastosować rozwiązania systemowe. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia zgodną z PN-88/B-32250, PN-
EN 1008:2003. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne oleje i muł. 

2.4. Kotwienie 
- Kotwienie należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczona przez producenta wraz z 

łącznikiem stalowym M20 stal A4-70 z siatką stalową oraz kotwą chemiczną. 
- Kształt, wymiary oraz dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać danym z 

Aprobaty Technicznej.  
 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie. Orientacyjny stosunek 
objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

Cement  
Ciasto 

wapienne 
 Piasek 

1 : 0,3 : 4 
1  0,5 : 4,5 

Cement  
Wapienne 

hydratyzowane  
 Piasek 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

Przygotowanie zaprawy do robót murowanych powinno być wykonanie mechaniczne. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu  
tj. ok. 3 godziny. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużlu lub popiołów lotnych 25 i 35,  
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.6. Materiały pomocnicze 

Preparat gruntujący podłoże 
- bezbarwny lub biały, 
- gęstość ok. 1,34 ÷1,40 g/cm3 (±10%), 
- czas schnięcia warstwy: 24 h. 

Zaprawa do przyklejania izolacji termicznej do podłoża 
- sucha mineralna zaprawa klejąca, 
- przyczepność do betonu > 0,25 MPa, 
- przyczepność do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu), 
- gęstość nasypowa ok. 1,3÷1,5 g/cm3, 
- temperatura stosowania od +5°C do +25°C. 

Zaprawa do mocowania siatki wzmacniającej 
- sucha mineralna zaprawa klejąca, 
- przyczepność do betonu > 0,25 MPa, 
- przyczepność do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu), 
- gęstość nasypowa ok. 1,3÷1,5 g/cm3, 
- temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C. 

Siatka zbrojąca 
- wykonana z włókna szklanego, impregnowana przeciw alkalicznie, 
- rozmiar oczek –  nie mniejsze niż 3,8 mm x 3,2 mm (±5%), nie większe niż 6 x 6 mm 

Taśma uszczelniająca 
- samoprzylepna, systemowa, 
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Dodatki 
- aluminiowe kątowniki perforowane 25 x 25 mm i 100 x 100 mm, 
- listwy cokołowe, 
- łączniki (kołki) z trzpieniem plastikowym do styropianu o gr. 8,0 cm. 

Materiały powinni posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania  
w budownictwie. Zastosować rozwiązania systemowe. 

 

2.7.    Warunki dostawy 

Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Poszczególne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich, preparatów gruntujących, klejów, siatek, kołków, 
mas szpachlowych wzmacniających powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie tynków, 
preparatów gruntujących, klejów i ich jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej 
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 

Wykonawca powinien: 
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 

suchych mieszanek tynkarskich, preparatów gruntujących, klejów, kołków mas 
wzmacniających, 

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta, 
- zapewnić sobie od producenta atest/aprobatę (zaświadczenie o jakości) dla każdej, 

jednorazowo wysyłanej ilości suchych mieszanek, zawierający następujące dane : 
� nazwę i adres producenta 
� datę i numer kolejny badania 
� oznaczenie według normy 
� ilość suchych mieszanek, preparatów gruntujących, mas szpachlowych wzmacniających, 

klejów, 
� pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 

 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany oddzielnie.  
Na opakowaniach płyt styropianowych należy umieścić, co najmniej następujące napisy: 

- nazwę i adres wytwórcy, 
- numer certyfikacji 
- rok produkcji, 
- ilość płyt/mat w opakowaniu, 
- klasę reakcji na ogień, 
- deklarowany opór cieplny, 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
- grubość, długość i szerokość nominalna, 
- kod oznaczenia. 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
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Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.  

Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i wysokości środka transportowego, z 
zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie 
budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu 
technologicznego i nie powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego 
użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem i 
Inżynierem przed rozpoczęciem robót. 

Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. Pakiety 
należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między 
rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno 
być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Opakowania należy układać w pozycji leżącej, na równym 
podłożu w warstwach najwyżej do 2 m. 

Płyty tych samych typów, klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej gęstości należy pakować w 
paczki owinięte folią polietylenową. Dopuszcza się innego rodzaju opakowania, jeżeli zabezpieczają 
one wyrób w tym samym stopniu jak wyżej podano. 

Wyroby należy transportować i składowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

Gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią 
magazynach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie, o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić odbiór podłoża, które 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 

5.2. Przyklejenie płyt styropianowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ociepleniowych należy dokładnie ocenić wytrzymałość 
podłoża. Powinno być ono mocne, czyste i suche. Znaczne nierówności i wgłębienia do 2 cm należy 
wypełnić zaprawą wyrównującą. W przypadku nierówności większych niż 2 cm należy wyrównać je 
przez przyklejenie odpowiednio grubszej warstwy materiału. W przypadku podłoży o zwiększonej 
chłonności, podłoże należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym. W celu uzyskania całkowitej 
pewności, że przygotowane podłoże jest wystarczająco mocne należy wykonać próbę przyklejenia 
styropianu w różnych miejscach elewacji (8 - 10 próbek). Po trzech lub sześciu dniach, w zależności od 
warunków atmosferycznych, należy wykonać próbę odrywania. Rozerwanie materiału ociepleniowego 
w jego strukturze świadczy o jakości podłoża umożliwiającej prawidłowe wykonanie prac.  
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Nie ma konieczności wypełniania rys o szerokości 2mm i rys włoskowatych. 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy odpowiednich zapraw klejowych.  Przygotowanie 
kleju należy wykonać wg zaleceń producenta zaprawy.  

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć 
(dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać,  
a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na 
powierzchni ścian jak i na narożnikach przyklejonej powierzchni netto. 

Próbę przyczepności oraz sposób wykonania izolacji termicznej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w instrukcją ITB 447/2009 „Założone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
ETICS. Zasady projektowania i wykonania.  

5.3. Prace dodatkowe 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką i ślusarką drzwiową, przelotami instalacyjnymi 
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 
(min. 25 x 35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów 
elewacji. Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników oraz otworów, osadzając np. aluminiowy 
kątownik ochronny.  

5.4. Wykonywanie warstwy zbroj ącej 

Warstwę zbrojącą należy mocować za pomocą masy klejącej. Klej nakładać na powierzchnię płyt pacą 
zębatą, rozpoczynając od góry pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Tkaninę wciskać w masę klejącą. Na powstałą powierzchnie nanieść drugą warstwę kleju, aż do 
całkowitego pokrycia tkaniny. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania 
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.  

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie nie może być większa niż 5 mm. Siatkę montować 
z zakładami nie mniejszymi niż 10 cm. W narożnikach i przy otworach drzwiowych  
i okiennych należy zamontować dodatkowe fragmenty siatki 20 x 35 cm, pod kątem 45o. Siatkę  
na krawędzi narożnika wywinąć na sąsiednią ścianę lub ościeże okienne lub drzwiowe. We wszystkich 
miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, stosować podwójną warstwę siatki. Pierwszą 
warstwę siatki należy układać w poziomie a drugą w pionie. W miejscach połączeń warstwy ocieplenia 
z obróbkami blacharskimi, dylatacjami oraz stolarką okienną lub drzwiową należy uszczelnić 
materiałami trwale elastycznymi, np. silikonem. Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników oraz 
otworów, osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

5.5. Wykonywanie tynków 

Wyprawę tynkarską należy nakładać na mocne, czyste, równe i suche podłoże. Ewentualne nierówności 
powinny być wyrównane tynkiem podkładowym, lub naprawione zaprawą. Nie wolno stosować wyprawy 
elewacyjnej bezpośrednio na powierzchniach płyt termoizolacyjnych. Do masy tynkarskiej nie wolno 
dodawać żadnych substancji typu cement lub piasek. 

Masę tynkarską nanosić pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. Fakturę należy nadać za pomocą 
pacy z tworzywa sztucznego. Masę tej samej partii produkcyjnej nakładać na całą powierzchnię. Prace 
tynkarskie należy wykonywać w temperaturze podłoża +7 do +25 oC. Nakładany tynk chronić przed 
nadmiernym nasłonecznieniem, deszczem i wiatrem aż do całkowitego wyschnięcia. W celu uniknięcia 
spękań spowodowanych nagrzewaniem się tynków należy ograniczyć wykonywanie do niewielkich 
fragmentów elewacji. 

Przy krawędziach nadproży należy wykonać kapinosy w formie nacięcia V lub zamontowania gotowej 
wyprofilowanej listwy. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie obróbki blacharskiej nie stykały się z 
ociepleniem. Krawędzie obróbki należy wyprofilować. Połączenia obróbki z elewacją wykonać za 
pomocą masy silikonowej lub taśmy uszczelniającej. Szczelinę pomiędzy spodem podokiennika a 
ścianą poniżej okna wypełnić pianką poliuretanową. 

Świeżo wykonane wyprawy należy chronić przed opadami atmosferycznymi. 

Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta w 
zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podłoża oraz sposobu i warunków nakładania. 
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Dla uzyskania efektu kolorystycznego masy tynkarskiej na danej powierzchni należy używać materiału 
z tej samej serii.  

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony zgodnie z 
ustaleniami projektowymi. 

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

Kontroli prawidłowości wykonanych praca należy przeprowadzać szczegółowo przed przystąpieniem do 
robot pokrywczych. Należy sprawdzić czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami 
projektowymi, czy legitymuje się deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z wymienionymi w 
ustaleniach technicznych normami lub Aprobatami Technicznymi, oraz sprawdza się zapisy z kontroli 
przed wykonaniem tynków.  

Kontroli dokonuje Inżynier 

Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie z 
procedurą usuwania niezgodności. Procedura usuwania niezgodności: stosowane materiały powinny 
być akceptowane przez Inżyniera. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 
- odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach 
dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu            

ekstrudowanego XPS produkowanego fabrycznie- specyfikacja. 
- PN-B-10109:1998Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-90/B-I4501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
- PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-90/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
- Instrukcja ITB nr 447/09 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 

ETICS Zasady projektowania i wykonywania. 
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VI ST - 01.05 ROBOTY BUDOWLANE.  REMONT BETONU-SCHO DY WEJŚCIOWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbędnych wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru robót naprawczych schodów wejściowych dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej 6I,6II,6III w Sosnowcu. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany "REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALSKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU" 
 (autorzy opracowania: dr inż. arch. Magdalena Krause, dr inż. Paweł Krause). 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4. 

1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy naprawie 
ścianek bocznych schodów wejściowych do przedmiotowego budynku. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót izolacyjnych według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Konstrukcja żelbetowa 

Do napraw konstrukcji żelbetowej należy stosować materiały systemu PCC. Należy stosować materiały 
posiadające aprobatę techniczną na cały system naprawy.  

− Powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiążące na bazie 
cementu, przeznaczone do ochronny stali.  

− Powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiążące na bazie 
cementu, przeznaczone do napraw konstrukcji żelbetowych.  

− Zaprawę cementową modyfikowaną tworzywem sztucznym. Jako dodatku modyfikującego 
przewiduje się użycie dyspersji tworzywa sztucznego na bazie styrenu i butadienu. 

− Modyfikator powinien być przewidziany przez producenta do ulepszania tynków, zapraw 
naprawczych i wykonywania warstw szczepnych.  

− Mineralne mikrozaprawy uszczelniające, przeznaczone do uszczelnień przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych  

 
Blacha na obróbki:  

− materiał: stal ocynkowana obustronnie;  
− grubość stali: 0.55 mm;  
− łączniki – wkręty systemowe blacha – blacha z podkładką EPDM;  

 
2.2 Obróbka blacharska 

Grubość blachy stosowanej do wykonania obróbek blacharskich musi wynosić minimum 0,55 mm. 
Blacha stosowana do wykonania obróbek blacharskich w kolorze wg projektu. Obróbki blacharskie 
powinny być wykonane profesjonalnie, powinny być wykonywane w wymiarach dostosowanych do 
wymiarów dachu, nie mogą być wykonane bez użycia odpowiednich narzędzi. Obróbki muszą zapewnić 
szczelność dachu przez okres minimum gwarancji na wykonane roboty budowlane. Obróbki muszą był 
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łączone ze sobą w sposób przewidziany przez producenta blachy. Blacha stalowa ocynkowana gr. = 
0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 
robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.  

Do transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania 
wymogów reżimu technologicznego i nie powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego 
i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z 
Inwestorem przed rozpoczęciem robót. 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te należy układać na podkładzie z desek 
lub z płyt betonowych i przykryć szczelnie folią. 

Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazywany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 

Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić odbiór podłoża, które 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów poszczególnych wyrobów, co do sposobu 
wykonawstwa, używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych (łączniki, uszczelki, podkładki, masy 
uszczelniające, narzędzia itp. 

5.2 Wykonanie prac zwi ązanych ze schodami 

− Usunąć wierzchnie warstwy i obróbki blacharskie, 
− Oczyścić całą powierzchnię płyt z luźnych fragmentów betonu i zaprawy łącznie ze zbrojeniem, 
− Odkryte zbrojenie dokładnie oczyścić (powierzchnia powinna być wolną od kurzu i tłuszczu, 
− W przypadku dużych lub całkowitych zniszczeń odsłoniętych prętów uzupełnienie zbrojenia przez 

dospawanie prętów wzmacniających, 
− Zwilżyć podłoże do stanu matowo-wilgotnego. 
− Odsłonięte pręty zbrojeniowe płyty zabezpieczyć zaprawą  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
 
6.1 Kontrola robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot remontowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 

6.2. Kontrola jako ści zwi ązana z remontem schodów wej ściowych i obróbek 
blacharskich 

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie: 
- Prawidłowości użytych materiałów, 
- Wykonania prac naprawczych, 
- Wykonania hydroizolacji, 

 
6.3. Usuwanie niezgodno ści 
Jeżeli roboty nie są wykonane zgodnie z wymaganiami, należy dokonać naprawy usterek zgodnie  
z procedurą usuwania niezgodności.  
Procedura usuwania niezgodności: stosowane materiały powinny być akceptowane przez Nadzór 
Inwestycyjny. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 
- odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 



REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO  
PRZY UL. KALISKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU  

Specyfikacja Techniczna 
 

50 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach 
dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw 
- PN-B-06250 Beton zwykły 

 

VI     ST - 01. 05      ROBOTY BUDOWLANE.  ROBOTY D ODATKOWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbędnych wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru prac dodatkowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej 6I,6II,6III w Sosnowcu. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest projekt budowlany "REMONT WIELORODZINNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALSKIEJ 6I,6II,6III W SOSNOWCU" 
 (autorzy opracowania: dr inż. arch. Magdalena Krause, dr inż. Paweł Krause). 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4. 

1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wymianie bram 
garażowych od strony elewacji zachodniej oraz wykonanie opaski wokół przedmiotowego budynku. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót izolacyjnych według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

- Dostarczenie i montaż bram garażowych wraz z kompletem okuć, zamków i pozostałym 
wyposażeniem. 

- Wykonanie opaski wokół budynku. 
 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót izolacyjnych według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały do wykonywania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
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2.1 Materiały zwi ązane ze ślusark ą drzwiow ą 

Wymiana wybranej ślusarki drzwiowej – bram garażowych od strony zachodniej przedmiotowego 
budynku. Ślusarka aluminiowa oraz stalowa w kolorze szarym. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi 
części nieogrzewanej Uc < bez wymagań W/(m2K).  

Zestawienie ślusarki drzwiowej podlegającej wymianie: 

− Wymiana 3 bram wjazdowych od strony elewacji zachodniej, bramy o wym. 1,76x2,05m oraz 
2,05x2,32m x2szt; 

 
Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.  
 
Wymagania dodatkowe 
Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą 
odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. 
Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać 
odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy fasady) 
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami. 
W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego 
systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu. Wykonawca jest 
zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. 
Jeżeli wykonawca wymaga dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do montażu 
konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych obmiarów na budowie, to wtedy należy 
uzgodnić wymiary z wykonawcą przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych. 
 

2.2 Materiały zwi ązane z wykonaniem opaski  

Podbudową pod nawierzchnie opaski będzie uprzednio ubity grunt rodzimy.  
Na wyżej wymienionej podbudowie należy ułożyć obrzeża betonowe w rowkach na warstwie podsypki 
piaskowej. 
Materiały do wykonania opaski i odwodnienia: 

- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, 
- opaska z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce 

piaskowej - opaska szer. 0,5. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne". 

Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilości , winny odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót akceptowanych przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".  

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń 
przewożonych materiałów i które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w 
terminie przewidzianym w umowie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
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Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy należy 
stosować środki transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu technologicznego i nie 
powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego użytkowników obiektu. 
Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót. 

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno być wyrównane, oczyszczone, wolne od wód 
powierzchniowych i śniegu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty zwi ązane ze ślusark ą garażową 

Montaż bram garażowych należy wykonać z godnie z wytycznymi producenta. 

5.2. Roboty z wi ązane z opaska betonow ą  

W ramach prac związanych wykonaniem opaski betonowej należy:  
- Wykonać montaż obrzeży betonowych, 
- Wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego - warstwa górna, 
- Ułożyć opaskę z kostki brukowej betonowej. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jako ści monta żu ślusarki okiennej i drzwiowej 

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie: 
- Sposób montażu ślusarki, 
- Nieszczelności pomiędzy ramą bramy garażowej a ścianą, 
- Sprawdzenie poziomów i ponów przy obsadzaniu ślusarki. 

6.2. Kontrola jako ści zwi ązana z wykonaniem opaski betonowej  

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie: 
- Prawidłowości użytych materiałów, 
- Sprawdzenie wymaganego spadku, 
- Ułożenia obrzeży, 
- Sprawdzenie zagęszczenia i utwardzenia warstw podsypek. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- Odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 
- Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach 
dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane -- Woda do betonów i zapraw 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeza chodnikowe. 
- PN – EN 129:1998 Metody badań drzwi 
- PN – EN 78 / Ak:1993 Metody badań okien  
- DIN-18360 Prace montażowe konstrukcji aluminiowych i roboty ślusarskie. DIN-18516 

Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 poz. 690) w sprawie 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 


