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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa ogólna 

Termomodernizacja budynku Gminnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych przewidzianych do realizacji zgłoszeniem wykonania robót budowlanych 
termomodernizacji budynku placówki Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej, obejmującym: 
Prace budowlane: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych i kominów wraz z wykonaniem tynku zewnętrznego 
cienkowarstwowego, 
- obłożenie wnęki przy wejściu głównym do budynku płytkami ceramicznymi, 
- wymiana okienek doświetlających poddasze oraz witryny okiennej wraz z drzwiami przy wejściu 
głównym do budynku, 
- wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku, 
- wymianę rynien, rur spustowych i parapetów zewnetrznych 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 
szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Ubezpieczenie budowy 

Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw 
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich 
przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia 
oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz 
świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z 
tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności 
cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na każde żądanie 
zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 
 
Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 
budowy (jeśli jest wymagany) oraz dwa egzemplarze dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 
 
Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja ta zawierać będzie dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji 
robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na 
własny koszt jeśli są wymagane. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
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jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie 
został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na 
jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót 
oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
za przedmiot umowy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 
budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 
w dokumentach dostarczonych przez zamawiającego. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem norm hałasu, 
 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 
obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 
 
Ogrodzenia 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategorie robót: 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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2. MATERIAŁY 
 
Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i 
pochodzących z rozbiórki dla robót. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, 
co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody zamawiającego. 
 
3.0 SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne 
badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania 
przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom 
obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 
 
4.0 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich prawidłowość. 
 
Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
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Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia 
zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Elementy kontroli jakości robót: 

1. Program zapewnienia jakości robót. 
2. Zasady kontroli jakości robót. 
3. Pobieranie próbek. 
4. Badania i pomiary. 
5. Certyfikaty i deklaracje. 
6. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub 
inne procedury akceptowane przez zamawiającego. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą, lub 
 Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W 
przypadku materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 
Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w 
formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w 
formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny 
być zawsze dostępne dla zamawiającego. 
 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiar robót 

Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz : 
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Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów, jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub 
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór końcowy 
b) odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 
technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, 
potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 
 
Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego 
wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

 karty gwarancyjne. 
 
Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna leży po 
stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 
1623). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, 
poz. 690), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 162, poz. 1568), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 
460 z późniejszymi zmianami), 

 Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik 
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 
r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami), 
 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2003, Nr 52 poz. 452), 
 standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
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SST1 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH 

(PARAPETÓW), RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 
 
 
 
 
 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich – parapetów, oraz rynien rur spustowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowych parapetów zewnętrznych oraz wymianę rynien i rur spustowych. 

1.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 
1.4. 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
1.3. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Materiały użyte do wykonania zadania: 
Blacha dachówkowa dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, 
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 
4.2 Transport materiałów z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne dla podłoży 
Rynny zgodne z normą PN EN 612. Wymagane udzielenie gwarancji na blachę przez producenta 30 
lat. 
 
5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o grubości od 0,6 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
60. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla robót - Obróbki blacharskie - m2, 
 dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 
7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9.2 Rynny i rury spustowe 
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Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie, 
 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

PN-74/B-24622 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 

 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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SST2 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT 

 
STOLARKA I ŚLUSARKA 

 
 
 
 
 

45420000-7 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421100-5 
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej PCV, ścianek PCV. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej oraz okiennej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
 

Różnice wymiarów w mm odrzwi i okien 
Wymiary zewn., ościeżnicy    do 1 m     5  5 
Powyżej 1m          5  5 
Różnica długości przeciwległych elementów  do 1m     1  1 
Ościeżnica mierzona w świetle    powyżej 1m    2  2 
Skrzydło we wrębie szerokość    do 1m     1 

powyżej 1 m     2 
wysokość powyżej 1m   2 

Różnica długości przekątnych    do 1 m      2 
Przekątnych skrzydeł we wrębie   1 do 2m    3  3 

powyżej 2 m   3  3 
Przekroje szerokości     do 50 mm     1 

powyżej 50 mm   2 
Elementów grubości     do 40 mm    -  1 

powyżej 40 mm   -  2 
Grubość skrzydła         -  1 
 
2.3. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w 
przypadku braku takich norm-wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które została ustanowiona norma. W nowej 
stolarce należy wykorzystać w formie ozdób zdemontowane i odnowione elementy okuć ze starej 
stolarki, wskazane przez projektanta. 
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2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. 

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków do 
odpowiednich materiałów Nie mogą one zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć 
świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2 Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2 Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża, należy je naprawić. 
Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne /cm/ Liczba punktów 
zamocowań 

rozmieszczenie punktów zamocowań 
Wysokość Szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

do 150 
do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 +/- 200 6 po 2 po 2 
Powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 
do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 +/- 200 8 po 1 po 3 
Powyżej 200 10 po 2 po 3 

 
5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 
Osadzenie stolarki drzwiowej i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w poziomie i pionie. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem dopuszczonym do stosowania do tego celu. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
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miejsca luzów 
wartości luzu i odchyłek 

okna drzwi 

luzy między skrzydłami +2 +2 

między skrzydłami skrzydłami 
ościeżnicą -1 -1 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
 
6.2 Badania w czasie odbioru robót 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania, 
 sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć, 
 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 
7. OBMIAR 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania. 

Jednostką obmiarowania jest m2 wbudowanej stolarki liczony w świetle ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.2 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stolarki i ślusarki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie, 
 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw, 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10. 1 Normy 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i ślusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 84 
Stolarka i ślusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000 
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SST 3 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY IZOLACYJNE 

 
 
 
 
 

45320000-6 
Roboty izolacyjne 

45321000-3 
Izolacja cieplna 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu ze spienionego polistyrenu 
stanowiącego również izolację akustyczną. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Termoizolacja których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ocieplającą oraz akustyczną 
odpowiadającą wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

 Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym R zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła, 

 Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenieniu się hałasu w budynku oraz wyciszeniu  

 procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Warunki przyjęcia i przechowywania na budowie wyrobów do docieplenia i izolacji termicznej. 
Pomieszczenia do przechowywania tych materiałów powinno być suche, kryte i zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi. 
 
2.3. Izolacje cieplne 
System dociepleń: 

 Klej Duocontact ( uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych oraz zatapiania siatki) 
 Siatka Systemowa np. Baumit A 145 
 Grunt np. Uniwersal Baumit 
 Tynk mineralny np. 2.0 mm Edel Putz Special w kolorze wg zaleceń Inwestora 
 Farba Nanoporowa w kolorze wg zaleceń Inwestora do egalizacji tynku mineralnego. 

Własności: 
 Trudno palny B1 - DIN 4102 
 Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej 
 Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550 
 Nie pęczniejący 
 Nie żółknący 
 Nie wykazuje właściwości termoplastycznych 
 Przyjazny dla środowiska 
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 Wykazujący niskie naprężenia wewnętrzne 
 Odporny na duże obciążenia mechaniczne 
 Odporny na niszczenie i czyszczenie 
 Spoiwo: szkło wodne potasowe 

Elementy uzupełniające 
 narożniki ochronne z aluminium z siatką systemowy 
 kołki mocujące systemowy, ilość oraz rozstaw wg technologii producenta 
 profile elastyczny uszczelniający przy stolarce systemowy 

Płyty styropianowe FS 15 gr. wg dokumentacji projektowej. Zastosować styropian o odpowiedniej 
gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co 
najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200°C i wilgotności powietrza 65%. Samo gasnący, o gęstości 
objętościowej powyżej 15 kg/m3. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 125 cm z odchyłkami 
nie większymi niż +2mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5mm. 
Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być 
mniejsza niż 100,0 kPa. Stosować płyty z zakładem tj. frezowane. Struktura zwarta, czyli granulki 
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. Płyty 
styropianowe powinny być zgodne z normą PN-C-20130:1999 
Materiały takie jak klej do warstwy zbrojącej, siatka z włókna szklanego, klej do płytki klinkierowej, 
fuga do płytki klinkierowej, farba podkładowa pod tynk cienkowarstwowy oraz tynk cienkowarstwowy 
jak w punkcie 2.3. SST 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów termoizolacyjnych i akustycznych może się odbywać transportem 
samochodowym, oraz każdym innym żeby nie był narażony na uszkodzenie. Rozładunek może być 
ręczny lub mechaniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych rur należy przeprowadzić kontrolę 
zgodności opisu istniejącego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
5.2.1. Wykonywanie izolacji z spienionego polistyrenu oraz grubość użytych materiałów powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową. Materiały te powinny być ułożone bez przerw i ubytków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem izolacji cieplnej należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu 
istniejącego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
 
6.3. Badania materiałów w czasie robót polegają na bieżącym sprawdzeniu z instrukcją producenta i 
instrukcją techniczną systemu termoizolacji oraz w zakresie: grubości, gęstości, równomierności 
ułożenia. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu istniejącego zamieszczonego w dokumentacji 
projektowej ze stanem faktycznym jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości wykonania izolacji cieplnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię izolacji cieplnej oblicza się w m2. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. 
 
8.3. Izolacja cieplna powinna być odebrana jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 izolacji cieplnej według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 przygotowanie podłoża, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

PN-99/B-20130 ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
PN-EN ISO 6946 ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
PN-EN-ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

 ocieplenia. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne” 
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Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 
 zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo 
 ITB nr 530/85. 
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SST 4 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

 
KŁADZENIE PŁYTEK 

 
 
 
 
 

45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 
Kładzenie płytek 

45431200-9 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin ścian zewnętrznych płytkami ceramicznymi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Okładziny ceramiczne stanowią warstwę kształtującą formę architektoniczną odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych, 

 Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

 roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montażem okładzin zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
 wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
 procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Płytki ceramiczne 

 płytki do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11206:1996, 
PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, 

 zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 
 
2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i kitów stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin kamiennych 

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ceramicznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wiertarka udarowa, 
 wiertarka z mieszadłem, 
 elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek), 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Transport płytek - można go przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczególnie krawędzi). 
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt.5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podłoże pod okładzinę z płytek powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. Roboty 
okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Montowane 
elementy powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt.6. 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek Wykonawca powinien przedstawić próbki płytek 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontrola wykonania okładzin z płytek powinna obejmować 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania 
okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów przedłożonych przez dostawcę, a Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna 
obejmować sprawdzenie: 

 grubości i prawidłowości przebiegu spoin, 
 powierzchni okładziny. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię okładzin oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian i 
wysokości obłożonej ściany. 
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7.3. Ilość okładzin 

Ilość okładzin w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych, Przy montażu na ścianach murowanych nowych podłoże musi posiadać puste spoiny. 
Podłoże nowe i stare z pełnymi spoinami należy wyskrobać do głębokości 1cm. Gładkie podłoża 
betonowe i żelbetowe należy nakuć na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia podłoża 
określa poniższa tabela. 
 

Rodzaje wad podłoża 

Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoża 
pod okładziny pionowe pod okładziny poziome 

przy osadzaniu 
bezpośrednim 

przy osadzaniu 
pośrednim Układane Podwieszane 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 
[mm/1mb] ± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoża od 
płaszczyzny, mierzone [w mm] na 
odcinku o długości równej: 
   a) 1 m, 
   b) 1 kondygnacji, 
   c) całej wysokości budowli, 
   d) długości lub szerokości budowli 

 
 
 

± 5 
± 8 
± 10 

- 

 
 
 

± 7 
± 10 
± 30 

- 

 
 
 

± 2 
- 
- 

± 15 

 
 
 

± 10 
- 
- 

± 30 
Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 

 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik należy wykonać okładzinę z nowego materiału lub poprawić 
obsadzenie elementu (okładzina nie powinna być odebrana) 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego i poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb. 
 
8.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wyszczerbienia krawędzi okładzin, 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okładzin 

przenikających z podłoża, pleśni itp. 
 
8.5. Odbiór gotowych okładzin kamiennych 

Odbiór gotowych okładzin kamiennych powinien zawierać: 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
okładzin kamiennych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4m, 
 przygotowanie podłoża, 
 umocowanie i zdjęcie listew, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 

PN-B-06190:1972 szczegółowe wymagania i badania posadzek 
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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SST 5 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ WOKÓŁ BUDYNKU 

 
 
 
 
 

45233161-5 
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski z kostki brukowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem opaski z kostki brukowej: 

 roboty ziemne; korytowanie podłoża; wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr.10 cm i 
podsypki cementowo piaskowej gr. 5 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm, 

 wykonanie ławy betonowej pod obrzeża, 
 ułożenie obrzeży 6x20 cm, 
 ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, 
 wywóz ziemi i porządkowanie terenu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja projektowa 
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu opaski to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki ostrzegawcze, ogrodzenie itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo ludzi. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w obowiązujące w trakcie wykonywania 
robót. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 kostka brukowa kolorowa typu Nostalit gr. 6 cm, 
 mieszanka betonowa B- 10, 
 obrzeże betonowe 6x20 cm, 
 piasek, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

 piła do cięcia kostki, 
 wibrator powierzchniowy 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i ENPN i postanowieniami Umowy. 
Podsypki 

 Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z 
wymaganiami dla poszczególnych materiałów. 

 Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 

 Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i 
bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i 
być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. 
Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie 
zagęszczone na całej grubości warstwy. 

 Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. 
Nawierzchnia z kostki betonowej 

 Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z 
jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i 
układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia 
optymalnej mieszanki odcieni. 

  Wykonawca musi dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, 
ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu 
budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie 
w budownictwie drogowym. 

 Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli: 
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Lp. Cechy Wartość 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

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

3 

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 

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

 
 Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 
 Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą 

warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie 
uszkodzić kostki. 

 Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 
szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 

Obrzeża betonowe 
 Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z 

wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce cementowo piaskowej 
grubości 5cm. 

 Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii. 
 Obrzeża należy układać w odstępie nie większym niż 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach 

wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 
 Ława pod obrzeże z betonu B10 o wymiarach 0,2x0,15 m plus opór 0,25x0,15m 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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7.2. Jednostki obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót inwestorowi drogą pisemną. Odbioru robót dokonuje 
komisja powołana przez Zamawiającego wraz z Inspektorem nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkową lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek 
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
Aprobata techniczna na kostkę betonową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


