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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich 

robót budowlanych związanych z budową dźwigu osobowego dla budynku Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie 

Wielkopolskim. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

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

niewielkich 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 ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Prace towarzyszące obejmują: 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Roboty tymczasowe obejmują: 

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy; 

b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia 

materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robót, literaturze 

technicznej. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole  oznaczają: 

- ST - Specyfikacja Techniczna 

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie określeniami Wspólnego 

Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 

16.12.2002, z późn. zm.) 

 

Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się: specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a 

opisujące przedmiot  zamówienia. 
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1.6. WYMAGANIA OGÓLNE 

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

przetargową i poleceniami przedstawiciela  Zamawiającego. 

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację    projektową. 

c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy są obowiązujące dla  Wykonawcy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu że skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, STS. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub STS i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt   Wykonawcy. 

d) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru końcowego  robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy,   

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. 

f) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób  trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel  Wykonawcy. 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną    jednostkę. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli 

wymagają tego odpowiednie  przepisy. 
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h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

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. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego 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 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez   Zamawiającego. 

i) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał  Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Zamawiającego. 

j) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a szczególnie zadba, 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. 

k) Ochrona i utrzymanie robót 

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

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

l) Stosowanie się 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 robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia    robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko. 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 

Wykonawca. 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 
publicznych”. 

Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że 

klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane 

parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta 

oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do 

oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do 

stosowania w  budownictwie. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez   Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego 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, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do   robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu   budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

A. Ogólne warunki wykonywania robót 

 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 

wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i 

STS, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego 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. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 

materiałów, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym 

wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do 

prowadzenia robót. 

 

5.3. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu   gwarancyjnego. 

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, podpisem Wykonawcy i   Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w  szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- 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 końcowych 

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, 

- 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 informacji kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania  się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem  stanowiska. 

 

b) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w  kosztorysie i wpisuje do księgi  obmiaru. 

 

c) Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione 

na każde  Syczenie Zamawiającego. 

 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

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

- protokoły odbioru robót, 

 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

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   Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego planu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 

projektową, ST, STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

 

Plan zapewnienia jakości winien  zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych z a 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 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami ni e od powiadającymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w    dokumentacji 

przetargowej, projektowej, ST i  STS. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, STS, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z  umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury  badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  

prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu   próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

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

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa    Wykonawca. 

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 ST, STS, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez  Zamawiającego. 

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  Zamawiającego. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia   jakości. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc że strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materia łów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
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dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

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

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczenia materiałów do stosowania w  budownictwie 

Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli  jest: 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

ustawy „Wyroby budowlane”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 

ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia 

wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową,   projektową. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożoną przez średni  przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami ST, STS. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

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

wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa   legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST, STS. 

Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

według norm zatwierdzonych przez  Zamawiającego. 
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7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
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 księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi  obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom   odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

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

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu   robót. 

Odbioru robót dokonuje  Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją przetargową, projektową, ST, STS i uprzednimi   ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony 

odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa   poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją przetargową, ST i  STS. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów   częściowych. 

 

8.4. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony według wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą 
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- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- dokumenty do puszczające wyrób do stosowania w budownictwie 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą   

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego  przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 8.6.Odbiór  ostateczny 

(pogwarancyjny). 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w 

okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym   okresie. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA 

PŁATNOŚCI 

9.1. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 

9.2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w 

wycenianym przedmiarze robót. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowej, 

projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 

wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też   nie. 

Ceny jednostkowa robót winna  obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 

Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w 

danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, dokumentacją przetargową, projektową, 

łącznie z kosztami i pracami  dodatkowymi. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, ze Wykonawca ujął je w 

danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 

Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. 

Prawo budowlane. 

Dz.U.01.138.1554 
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Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dz.U.03.120.1126 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz.U.02.108.953 

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. 

Dz.U.03.120.1133 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 

Dz.U.03.120.1127 

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz.U.01.118.1263 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U.03.121.1137 

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

Dz.U.04.202.2072 

Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program 

funkcjonalno - użytkowy. 
Dz.U.95.8.38 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Dz.U.02.75.690 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U.96.103.477 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich 

usytuowanie. 
Dz.U.99.43.430 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dz.U.00.63.735 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Dz.U.03.121.1139 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 

Dz.U.04.92.881 

Wyroby budowlane. 

Dz.U.04.237.2375 

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

Dz.U.04.130.1386 

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.U.04.130.1387 

Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

Dz.U.04.195.2011 

Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Dz.U.04.198.2041 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. 

Dz.U.04.180.1861 

Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 

Dz.U.04.249.2497 

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

M.P.04.32.571 

Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów. 
M.P.04.48.829 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 
M.P.96.19.231 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.97.111.726 
Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw. 

Dz.U.02.220.1850 

Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach 

przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola 

zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 
Normalizacja. 

Dz.U.02.239.2038 

Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa. 

M.P.04.7.117 
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Wykazy norm zharmonizowanych. 

M.P.04.17.297 

Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.04.31.551 

Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.04.43.758 

Wykaz norm zharmonizowanych. 

M.P.05.2.19 

Wykaz norm zharmonizowanych. 

Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut 

Techniki Budowlanej Warszawa 

PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

KODY CPV: 

45000000-7 Wymagania ogólne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

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

specjalistyczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 Tynkowanie 

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

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

45440000-3 Roboty malarskie  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

29221610-3 Windy 

 

WYKAZ SPECYFIKACJI: 

STS-1 – Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

STS-2 – Roboty konstrukcyjne - zbrojenie betonu 

STS-3– Roboty konstrukcyjne - beton 

STS-4 – Roboty murowe 

STS-5 – Tynkowanie 

STS-6 – Roboty malarskie 

STS-7 – Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne  

STS-8 – Dach – obróbki blacharskie, rynny 

STS-9 – Rusztowanie 

STS-10 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

STS-11 – Winda 
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STS-1 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych, oraz 

budowli zagłębionych w gruncie. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia 

materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robót, literaturze 

technicznej. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole  oznaczają: 

- ST - Specyfikacja Techniczna 

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie określeniami Wspólnego 

Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 

16.12.2002, z późn. zm.) 

 

Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się: specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a 

opisujące przedmiot  zamówienia. 

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE 

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

przetargową i poleceniami przedstawiciela  Zamawiającego. 

 

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 

 

a) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy są obowiązujące dla  Wykonawcy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu że skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, STS. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub STS i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt   Wykonawcy. 

 

b) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru końcowego  robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

c) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy,   

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. 

 

d) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną    jednostkę. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli 

wymagają tego odpowiednie  przepisy. 

 

e) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

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. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego 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 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez   Zamawiającego. 

 

f) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał  Zamawiającego. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Zamawiającego. 

 

g) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a szczególnie zadba, 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. 

 

h) Ochrona i utrzymanie robót 

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

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

 

i) Stosowanie się 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 robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia    robót. 

 
2. MATERIAŁY - GRUNTY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW (GRUNTÓW) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. 

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

ziemnych, zostały za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 

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

 
3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
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 projektem 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez   Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego 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, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do   robót. 

 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

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. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu   budowy. 

4.2. TRANSPORT GRUNTÓW 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 

wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i 
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STS, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego 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. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

5.2. DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA I WYKONANIA WYKOPU 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.  
Szerokość wykopu nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mięć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnic sie od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kata. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 

cm przy pomiarze lata 3-metrowa. 

 
5.3. ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające 
prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie   i   odbiór   robót   ziemnych   powinny   być   wykonane   zgodnie   z    normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

 

6.1. WYKOPY 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją; 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

– przygotowanie terenu; 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu; 

– wymiary wykopów; 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 

6.2. WYKONANIE PODKŁADÓW I NASYPÓW  
Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża; 

– materiał użyty na podkład; 
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– grubość i równomierność warstw podkładu; 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.3. ZASYPKI 
Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem; 

– materiały do zasypki; 

– grubość i równomierność warstw zasypki; 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 

ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia 

wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową,   projektową. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

– wykopy – [m
3
] 

– podkłady i nasypy – [m
3
] 

– zasypki – [m
3
] 

– transport gruntu – [m
3
] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

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

wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa   legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST, STS. 

Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

według norm zatwierdzonych przez  Zamawiającego. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
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. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi  obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte STS-1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
 

Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

 

Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 

transportu. 

 

Cena obejmuje: 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

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-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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STS-2 – Roboty konstrukcyjne – zbrojenie betonu 
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-IIIN. 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 

 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, wieńców, stropów, stropodachu oraz 

konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. STAL ZBROJENIOWA 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje sie stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, 

gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.2. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI ZBROJENIOWEJ 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

 

 Gatunek stali Średnica pręta Granica 

plastyczności 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

 mm MPa MPa % 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 
RB500W/BSt5

00S 

8-10 500 550 10 
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 
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2.3. WADY POWIERZCHNIOWE 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.4. ODBIÓR STALI NA BUDOWIE 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

2.5. BADANIE STALI NA BUDOWIE 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYKONYWANIE ZBROJENIA 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
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Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte STS-2 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST-0 

Odbiór końcowy – wg ST-0 

Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia 
za  pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a 
także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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STS-3 – Roboty konstrukcyjne – beton 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót wchodzi:  

a) wykonanie niezbędnych systemowych szalunków i rusztowań, 

b) przygotowanie mieszanki betonowej,  

c) betonowanie fundamentów, wieńców, stropów, stropodachu, słupów, 

d) pielęgnacja betonu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ 

2.1.1. CEMENT 

RODZAJE CEMENTU 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,  
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,  
- dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.  
Wymagania dotyczące składu cementu: cement portlandzki marki dostosowanej do klasy betonu. 
 
OPAKOWANIE 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu 
oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 
ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6;1997,  
- sprawdzenie zawartości grudek.  
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BIEŻĄCA KONTROLA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW CEMENTU 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu. 
 

MAGAZYNOWANIE I OKRES SKŁADOWANIA 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego 
(workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałość podanego przez wytwórcę przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. KRUSZYWO 

RODZAJ KRUSZYWA I UZIARNIENIE 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości  zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
 
WYMAGANIA DO BETONU KONSTRUKCYJNEGO UŻYTEGO DO BUDOWY SZYBU 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej 
w projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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Ewentualne dodatki do betonu ułatwiające betonowanie mogą być stosowane w ilościach i 
warunkach podanych w aprobatach technicznych i zatwierdzonych przez Zamawiającego.  
Nie dopuszcza się do stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na 
budowie w warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
 
MATERIAŁY DO WYKONANIA PODBETOMNU 
Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Dozatory musza mięć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
sie odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania sie stosowania 
mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i laty wibracyjne charakteryzujące sie 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. – przy temperaturze +15°C,  
70 min. – przy temperaturze +20°C,  
30 min. – przy temperaturze +30°C.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i 
PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.1. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody  
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 

(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do 
układania betonu należy sprawdzić: położenie  zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
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czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od  powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.2. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI  BETONOWEJ I 
WIĄZANIU BETONU 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.3. PIELĘGNACJA BETONU 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.4. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.5. WYKONANIE PODBETONU 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
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5.6. DESKOWANIA 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymalosciowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnie betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca sie wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cześć 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować polaczenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianka. Należy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków ścian z 
dnem deskowania.   

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m3  wykonanej konstrukcji. 

- 1 m3  wykonanego podbetonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte STS-3 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla 
betonu konstrukcyjnego: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórkę deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.  

 
Podbeton na podłożu gruntowym: 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003  Beton. 

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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STS-4 – Roboty murowe 
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych realizowanych w obrębie placu budowy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót wchodzi: 
a) wykonanie ścian szybu windowego z cegły pełnej klasy 10 na zaprawie cementowej klasy M5; 
b) wykonanie ścianek z bloczków z betonu komórkowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY – WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT MUROWYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy : 

a) sprawdzić jakość elementów ściennych;  
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży;  
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań fundamentów.  

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do  murowania ścian należy: 
a) przygotować podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy , 
b) usunąć resztki zaprawy z podłoży. 

5.3. MUROWANIE ŚCIAN 
Należy przestrzegać zasad podanych w normie oraz : 
a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów;  

b) mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości;  
c) wnęki i bruzdy należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów;  
d) konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niż 0º C;  
e) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

 
Spoiny w murach : 
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm  
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. UZNANIE ROBÓT ZA POPRAWNE 
Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią: 
a) dokumentacja techniczna  
b) dziennik budowy  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na budowę  
d) protokoły odbiorów materiałów i wyrobów  

Odbiór robót murowych powinien być przeprowadzony przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 

8.2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
b) odbiorowi końcowemu robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-12008  Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana 
PN-65/B-14503  Zaprawy cementowo – wapienne 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN88/B-30003/A1:1996  Cement murarski 
PN-88/B-30003/A1:1997  Cement murarski 
PN-EN 413-2:1998  Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 197-1:2002  Cement cz. 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 197-2:2002  Cement cz. 1. Ocena zgodności 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-12008   Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana 
PN-B—3002:1999   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i Wytrzymałościowych 
DIN 18 558  Powierzchnie wewnętrzne 
ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe 
PN-B-12061:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegła i kształtki. 
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STS-5 – Tynkowanie 
 

 
 

1. WSTĘP 

1.2.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie : 
a) tynków zewnętrznych mineralnych;  
b) tynków zwykłych cementowo – wapiennych kategorii II i  III.  
 
Tynki zwykle, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub 
kształtująca formę architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych.  
Tynki zwykle ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.  
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. MATERIAŁY – WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. MATERIAŁY PODSTAWOWE I POMOCNICZE 
a) tynk mineralny i cementowo – wapienny;  
b) gładź gipsowa;  
c) woda zarobowa spełniająca wymagania podane w normi;  
d) listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne.  

3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA TYNKÓW 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy: 

a) sprawdzić jakość elementów murów i stropów;  
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży;  
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań.  

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do  tynkowania ścian należy przygotować podłoże: 

a) podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane (stabilne, suche i nie zmarznięte, wolne od 
zabrudzeń i luźnych elementów)  
oraz przygotować zaprawę. 

5.3. TYNKOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 
W zakres robót wchodzi : 
a) sprawdzenie i przygotowanie podłoży  
b) osadzenie listew narożnikowych  
c) zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zanieczyszczenie  
d) wykonywanie tynku  systemowego gipsowego i cementowo - wapiennego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 1ºC. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15cm. Należy 
usunąć wszelkie zwisy, wypełnić ubytki zaprawą tynkarską. Odsłonięte części metalowe lub 
przechodzące przez tynki powinny być zabezpieczone przed korozją za pomocą powłoki 
malarskiej z farby ochronnej. 
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany powinny być zgodne z:  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze;  
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane- Suche mieszanki tynkarskie. 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem uwag 
Inspektora nadzoru, sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. UZNANIE ROBÓT ZA POPRAWNE 
Podstawę dla odbioru robót tynkarskich stanowią: 

a) dokumentacja techniczna  
b) dziennik budowy  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych przez wykonawcę na 

budowę  
d) sprawdzenie normatywnych odchyleń powierzchni i krawędzi oraz przecinających się 

płaszczyzn :  
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości kontrolnej łaty 2m  
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1m 

i nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości  

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 2 mm na 1m i 
nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi  

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie 
więcej niż 2 mm na 1m.  

8.2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi częściowemu technicznemu robót;  
- odbiorowi końcowemu robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe – tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
DIN 18 558   Powierzchnie wewnętrzne 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemu. 
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STS-6 – Roboty malarskie 
 

 
 

1. WSTĘP 

1.2.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 
a) malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów farbami akrylowymi w asortymencie i kolorach 

zgodnych z dokumentacją projektową i wzorcem (kolor ścian istniejących w budynku); 
b) malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów farbami olejoodpornymi.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 

2. MATERIAŁY  

2.1. MATERIAŁY – WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. FARBY 

a) farba emulsyjna akrylowa w kolorach pastelowych powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w normie BN-64/6117-02  

b) farba emulsyjna akrylowa w kolorze białym powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
w normie BN-64/6117-02  

c) farba olejoodporna powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie  
PN-C-81901:2002. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów należy wykonać zgodnie z  wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich należy: 

a) wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia;  
b) zagruntować powierzchnie przeznaczona do malowania.  
 
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

W zakres przygotowania podłoża wchodzi: 
a) gruntowanie podłoży ścian i sufitów  
b) zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu  
c) usunięcie folii 
 
Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych;  
b) wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg;  
c) usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów.  
 
Drugie malowanie można wykonać po: 

a) białym montażu;  
b) ułożeniu posadzek.  

5.3. MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Po 
wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura ( 30º C) i przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszystkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys, spękań, 
rozwarstwień, czyste i suche. 
 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy. 
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5.4. TECHNIKA MALOWANIA 

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże 
pod uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% 
wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej 
warstwy. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5ºC i nie 
wyższa niż 30ºC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinny być zgodne z normą PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane. 
W szczególności powinny być oceniane właściwości zastosowanych materiałów. 
Warunki badań materiałów malarskich   i innych materiałów powinny być wpisywane do 
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach od wykonania malowania. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą, zgodna ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednakowy połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie i przyczepność. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem uwag 
Inspektora nadzoru, sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. UZNANIE ROBÓT ZA POPRAWNE 

Sprawdzeniu podlega:  
a) zgodność z dokumentacją techniczną  
b) rodzaj zastosowanych materiałów  
c) wygląd zewnętrzny  

- równomierność rozłożenia farby  
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta  
- brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek  

d) sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem  
e) sprawdzenie odporności powłok na ścieranie  
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie  
g) sprawdzenie odporności na uderzenie  
h) sprawdzenie grubości powłok  
i) sprawdzenie elastyczności powłok  
j) sprawdzenia trwałości powłok  
k) sprawdzenie przyczepności powłok  
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą  
m) sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem  
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej  
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok  

8.2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót;  
- odbiorowi końcowemu robót.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwonnych 
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-67/C-81452  Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczenia wydajności i zużycia 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
 
Informacje techniczne wybranego producenta materiałów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989.



Ośrodek Zdrowia w Kostrzynie Wielkopolskim 

Projekt szybu windy osobowej wraz z montażem dźwigu 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Biuro Projektów i Obsługi Inwestorskiej 

KARKON 

44 

 

STS-7 – Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

 

 

1. WSTĘP 

1.2.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych. 

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 
a) izolacji przeciwwilgociowych powierzchni pionowych i poziomych, powłokami bitumicznymi w 

standardzie roztworu asfaltowego oraz izolacji bezspoinowej, zgodnie z dokumentacją 
projektową;  

b) izolacji przeciwwilgociowych na zagruntowanym podłożu podwójną papą termozgrzewalną;  
c) izolacji termicznej powierzchni pionowych ze styropianu, polistyrenu i styroduru;  
d) izolacji  poziomej dachu z płyt z wełny mineralnej skalnej. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze. 
Styropian powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-20130 Płyty 
styropianowe. 
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie BN-71/6755-08 
Wyroby termoizolacyjne. Płyty i filce z wełny mineralnej. 

2. MATERIAŁY  

2.1. MATERIAŁY – WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. POWŁOKI IZOLACYJNE 

Powłoki izolacyjne muszą być zgodne z rozwiązaniami projektowymi, w standardach określonych 

przez producentów systemu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wbudowania materiału zobowiązany jest przedstawić karty 

materiałowe, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

Materiały powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym materiały należy układać na podkładach z desek 
lub płyt betonowych i przykrywać starannie brezentem lub folią. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej , ściśle jedno obok drugiego, najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

4.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy oraz 
wytycznymi producenta.. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB. 
Roztwór asfaltowy może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
przepisów państwowych dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy przygotować podłoża – wypełnić ubytki i wyrównać 
powierzchnie izolowane. 
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie: 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;  
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;  
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych; warunkach technicznych 
podanych przez producentów. 

5.3. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POWŁOKOWEJ 

Roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony do gruntowania powierzchni przed 

nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej. Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynków. 

Nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże cienką warstwa pędzlem, 

szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej + 5º C, 

optymalna temperatura 20º C. 

 

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

obciążenia. Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień i wypukłości oraz pęknięć, 

czysta, odtłuszczona i odpylona. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może 

być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
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a) izolacja powinna być wykonywana na podkładzie odpowiadającym wymaganiom 

technicznym, określonym w technologii wykonawstwa;  

b) liczba warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową;  

c) każda z warstw powinna być szczelna i ciągła;  

d) każde odstępstwo od dokumentacji projektowej należy uzgadniać z projektantem.  

5.4. WYKONANIE IZOLACJI 

Parametry ogólne: 
a) podłoże betonowe (z zapraw) o wytrzymałości konstrukcyjnej i wilgotności powietrzno – 

suchej  
b) gruntowanie powierzchni środkiem w standardzie roztworu asfaltowego. Czas odsychania 

gruntu zależy od wilgotności podłoża i warunków temperaturowo – wilgotnościowych 
otoczenia (latem do 24 godzin, w pozostałych okresach do 48 godzin)  

c) składowanie materiałów przed montażem i montaż w temperaturze otoczenia nie mniejszej 
niż 5ºC  

d) papy należy układać na suchym podłożu (gdy istnieje konieczność osuszyć powierzchniowo)  
e) papa termozgrzewalna – zgrzewanie całopowierzchniowe z ciągłą wypływką bitumu na 

zakładach  

5.5. POKRYCIA Z PAP 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 
oraz: 
a) pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5˚C  
b) szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm, 

należy je wykonywać zgodnie ze spadkiem połaci  
c) zakłady powinny być wzajemnie przesunięte  
d) w miejscach załamania powierzchni pokrycie należy wzmocnić  
e) pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 

których wykonano dylatację budynku  
f) papa przed użyciem powinna być przechowywana zgodnie z instrukcją producenta  
g) pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi spełniać wymagania normy  

PN-80/B-10240 i Pn-B-02361:1999  
h) przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocą palnika na gaz propan – butan należy 

przestrzegać zasad bhp i p-poż  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych powinien być zgodny z zasadami 
podanymi w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze.  

a) w szczególności powinna być oceniana właściwość materiałów izolacyjnych. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacja projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z atestami wystawionymi przez wytwórcę.  

b) nie dopuszcza się stosowania materiałów izolacyjnych, których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.  

c) nie należy stosować materiałów przeterminowanych  
d) warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
Badania zawierają w szczególności: 
a) sprawdzenie właściwości technicznych , lepików i pap  
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków  
c) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć  
d) sprawdzenie szczelności wykończeń obróbek papowych  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 

kosztorysowymi. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 

kalkulować w wycenie robót podstawowych. 

Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej izolacji. 

Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 

uwzględnieniem uwag Inspektora nadzoru , sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. UZNANIE ROBÓT ZA POPRAWNE 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 

8.2. ZAKRES SPRAWDZEŃ I WERYFIKACJI 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i 
badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z dokumentacją techniczną  
b) rodzaj zastosowanych materiałów  
c) przygotowanie podłoża  
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie wytrzymałości, ułożenia, równości, czystości 

i stanu wilgotności podłoża , sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej 
połączenia z podłożem , sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej  

8.3. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)  
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
c) odbiorowi końcowemu robót  

8.4. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I  PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacją projektową i 
uprzednimi ustaleniami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy 
z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-80/B-10240 Pokrycia papowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
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przy odbiorze 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PB-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej 
 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe 
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

Produkowane fabrycznie. 
PN-EN 13172:2002  Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności 
 
Informacje techniczne producenta wybranego systemu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989. 
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STS-8 – Dach – obróbki blacharskie, rynny 
 

1. WSTĘP 

1.2.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. 

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 
a) Dostawa i montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm,  
b) Dostawa i montaż rynien z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm,  
c) Dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. MATERIAŁY – WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Dostarczone na budowę materiały i wyroby powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie 
z dokumentacja projektową. 

2.2. BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 

Blacha ocynkowana plaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniową – równa warstwa cynku 
(275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Transport i przechowywanie blachy zgodnie z instrukcją producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2. MONTAŻ 

Ogólne zasady montażu: 
a) przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność dostarczonych elementów  
b) konieczne jest wytyczenie miejsc montażowych i sprawdzenie zgodności wyrobu 

z dokumentacją  
c) po  wykonaniu  montażu  należy  sprawdzić  poprawność  mocowania,  szczelność  i 

jednorodność kolorystyczną 
d) materiał powinien posiadać atesty i zostać  dopuszczony do wbudowania przez Inspektora 

nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie wykonywania robót zawierają w szczególności: 
a) sprawdzenie właściwości technicznych wbudowanych wyrobów i materiałów  
b) sprawdzenie równości powierzchni i spadków  
c) sprawdzenie wymiarów gotowych obróbek  
d) sprawdzenie ciągłości i szczelności pokryć  

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych i metrach bieżących. 
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem uwag Inspektora nadzoru, sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. UZNANIE ROBÓT ZA POPRAWNE 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 

8.2. ZAKRES SPRAWDZEŃ I WERYFIKACJI 

Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną  
b) rodzaj zastosowanych materiałów  
c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania  robót  
d) szczelność pokrycia  
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e) rodzaj podłoża i sposób przygotowania go po pokrycie  
f) pochylenia połaci, spadki podłużna rynien dachowych i koryt odwadniających  
g) sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed 

zawilgoceniem w trakcie realizacji innych robót budowlanych  
h) sposób mocowania instalacji odgromowej  
i) opierzenia kominów  

8.3. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)  
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
c) odbiorowi końcowemu robót  

8.4. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I  PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i 
uprzednimi ustaleniami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy 
z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245 
Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

PN-61/B-10245 
Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem cynk- 

PN-EN 10215:2001 
Stal.  Taśma  i  blacha  powlekane  ogniowo  w  sposób  ciągły  stopem aluminium – 
cynk. 

PN-EN 
10051+A1:1999/Ap1:2003 

Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma walcowana na gorąco w sposób ciągły. 
Tolerancje i wymiary. 

PN-EN 988 
Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne płaskich wyrobów walcowanych dla 
budownictwa 

Informacje techniczne i technologiczne producenta materiałów i systemów 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989.
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STS-9 – Rusztowanie 

 
1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze wznoszeniem, utrzymaniem i rozbiórką rusztowań. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót wchodzą wszystkie czynności mające na celu ustawienie, utrzymanie i demontaż 
rusztować i pomostów roboczych wszelkiego typu.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

 po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  

 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  

 w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości od skrajnych przewodów 
są mniejsze niż:  

 2 m dla linii NN,  

 5 m dla linii WN do 15 kV  

 10 m dla linii WN do 30 kV  

 15 m dla linii WN powyżej 30 kV;  
jeżeli warunki te nie są spełnione przed rozpoczęciem robót linie należy wyłączyć spod napięcia. 
 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 
przejść powinny mięć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadające przedmioty 

2. MATERIAŁY  

2.1. MATERIAŁY – WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Dostarczone na budowę materiały i wyroby powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie 
z dokumentacja projektową. 

2.2. DEFINICJE 
Aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
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Rusztowanie robocze 
konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 
służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 
rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
 
Rusztowanie ochronne 
konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 
ludzi oraz przedmiotów; 
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania 
pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są 
np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
 
Rusztowanie systemowe 
konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służąca do utrzymywania osób, 
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania 
ochronne. 
 
W przypadku kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montażu i 
eksploatacji jest nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej 
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe które 
są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania 
niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 
projektowej. 
Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym ! 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Transport i przechowywanie blachy zgodnie z instrukcją producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ – ZAKRES STOSOWANIA 

SYSTEMU 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentacje techniczna. 
Dokumentacje techniczna może Stanowic instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego 
przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcja montażu i eksploatacji lub tez takiej 
instrukcji nie posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 
powinna zawierać: 

 Nazwę producenta z danymi teleadresowymi;  

 system rusztowania;  

 rusztowanie ramowe;  

 rusztowanie modułowe;  

 rusztowanie ruchome lub inne;  

 zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 
typowe i nietypowe w którym powinny sie znaleźć informacje na temat:  

 dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych:  

 dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego  

 dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążenia wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań 
jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego:  

 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki)  

 informacje na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia;  

 warunki montażu i demontażu rusztowania.  

 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych  

 sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  

 specyfikacje elementów które należą do danego systemu rusztowania;  

 wzór protokółu odbioru;  

 wymagania montażowe i eksploatacyjne  

 zasady montażu i demontażu rusztowania  
 
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści sie w zakresie stosowania 
rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu 
technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać sie z instrukcja i elementami 
systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. 
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści sie w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt 
techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 
Każde działanie związane z budowa i eksploatacja rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować. 
 
Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczna rusztowania W przypadku gdy 
założony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i 
na podstawie tycz szkiców specyfikacje elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy 
rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z 
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza 
systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 
nietypowym. 
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Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien żnąc 
instrukcje montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montażu najczęściej stosuje sie 
instrukcje montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu 
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania 
Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje sie jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 
odbioru rusztowania. 
Uwaga: rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

 sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan 
podłoża,  

 sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,  

 sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z 
instrukcja montażu lub projektem technicznym rusztowania,  

 sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu komunikacji: poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników 
transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN,  

 sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności,  

 sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i 
pomiar odległości,  

 sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrzne.  
 
Krok 4 - po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania 
określone w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy 
użytkować rusztowanie zgodnie z instrukcja sporządzoną dla konkretnego przypadku. 
Krok 5 - po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy 
dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
Krok 6 - demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontażem. 
Krok 7 - każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia 
dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to lista kontrolna, która należy 
posługiwać sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglądom: 

 Przeglądy codzienne - powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. 
pracowników pracujących na rusztowaniu; 

 Przeglądy dekadowe - powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno - techniczny, np. majster lub kierownik 
budowy; 

 Przeglądy doraźne - doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie 
przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali 
Beauforta (tj. 12 m/s). dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor 
a nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ 
nadzoru budowlanego. 
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9. OBMIAR ROBÓT 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
kosztorysowymi. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. OGÓLNE ZASADY OODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w projektowaniu, produkcji oraz 
wznoszeniu, rozbiórce i eksploatacji rusztowań określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montazowvch i rozbiórkowych, w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz-w szczególny 
sposób w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepisów rusztowania powinny 
między innymi:  

 posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania materiałów, 

 posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń,  

 zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  

 stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku.  
Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania inwentaryzowane 
powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny 
być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. 
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową danego typu rusztowania. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy 
z Zamawiającym. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 
2.    Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas 
      użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3.   Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.   Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5.   Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
      Indywidualnej. 
6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
      Techniki Budowlanej. 
7.   Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8.   PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 
      i eksploatacja. 
9.   PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 
     nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje  
      stosowane na placu budowy. 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.



Ośrodek Zdrowia w Kostrzynie Wielkopolskim 

Projekt szybu windy osobowej wraz z montażem dźwigu 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Biuro Projektów i Obsługi Inwestorskiej 

KARKON 

57 

 

STS-10 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
 

 
1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót elektrycznych. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale obejmują wymagania ogólne dotyczące robót 
elektrycznych. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodności z dokumentacją 
projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego. 

1.5. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STS 

Dokumentacja projektowa , ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania zawarte w każdym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w poszczególnych 
dokumentach, a ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są uzasadnione 
odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji, akceptowane przez Zamawiającego. 

1.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagany przepisami sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, w pomieszczeniach objętych zadaniem. Materiały łatwopalne muszą być 
składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w rezultacie wykonywanych robót, lub przez zatrudnionych pracowników. 

1.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji i urządzeń na placu budowy. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w 
czasie wykonywania robót. 

1.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi normami serii PN - 
IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, PN - 76/E - 05125. 
obwód (instalacji elektrycznej) - zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i 
chronionych przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem;  
obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca - wlz ( obiektu budowlanego) - obwód 
elektryczne zasilający tablice rozdzielczą; 
obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) - obwód, do którego są 
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przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe; 
oprzewodowanie - przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich 
zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi;  
urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub wykorzystanie energii 
elektrycznej; 
odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii ; 
rozdzielnica niskonapięciowa - zestaw jednego lub kilku łączników niskonapięciowych wraz ze 
współpracującym wyposażeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, 
zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie zmontowany na odpowiedzialność wytwórcy, 
ze wszystkimi wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz częściami 
konstrukcyjnymi; 
ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona dostępnych części przewodzących w przypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych;  
ochrona przed dotykiem bezpośrednim - ochrona przed dotykiem części czynnych instalacji 
elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napięciem, napięcie znamionowe instalacji - 
znamionowe napięcie międzyprzewodowe, na które instalacja została zbudowana; 
uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie ( ziemi) tworzący 
elektryczne połączenie z tym gruntem ( ziemią) ; 
przewód ochronny ( PE ) - przewód lub żyła przewodu przeznaczony do elektrycznego 
połączenia następujących części: dostępnej części przewodzącej, obcej przewodzącej, głównej 
szyny (zacisku uziemiającego ), uziomu, uziemionego punktu naturalnego źródła zasilania lub 
punktu neutralnego sztucznego; 
przewód ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewód ( żyła przewodu) spełniający 
jednocześnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;  
przewód uziemiający -przewód ochronny łączący główną szynę ( zacisk) uziemiającą z 
uziomem; 
połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub 
części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów; 
przewód odprowadzający sztuczny - zainstalowany przewód łączący zwód z przewodem 
uziemiającym lub z uziomem fundamentowym; 
rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia 
zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej; 
osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym, 
chemicznym i działaniem łuku elektrycznego; 
linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno -lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno -lub 
wielofazowych; 
trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są linie kablowe; 
napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana; 
osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia 
kabli np. głowice kablowe. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej oraz w zestawieniu 
dołączonym do przedmiaru robót. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie 
materiałów zamiennych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą 
gorsze od materiałów od materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. Materiały zamienne 
muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Wszystkie wbudowane materiały muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie RP. Materiałami i wyrobami 
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na 
znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację 
zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną. 
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2.2. ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

TYP NORMA 

- przewody typu YDY, YDYp wg PN – 87/E - 90056 

- osprzęt elektroinstalacyjny  wg PN - 85/E - 93150,93250, PN - 87/E - 93100 

- wyłączniki nadmiarowe wg PN - 90/E - 93002 

- wyłączniki różnicowo – prądowe wg PN - IEC – 1008 

i PN -IEC - 1009 

- rozłączniki izolacyjne wg PN - 93/E - 06150/30 

- rozdzielnice i tablice rozdz. wg PN - IEC - 439 - 3 + A1 

 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Osprzęt elektryczny i rozdzielnice przechowywać w 
suchych i ciepłych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznych. Dostarczać je na 
budowę w fazie końcowej, aby uniknąć zbędnych uszkodzeń. Przewody izolowane 
przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Oprawy oświetleniowe, źródła światła, 
osprzęt elektryczny przechowywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach najlepiej w 
opakowaniach fabrycznych. Dostarczać je na budowę w fazie końcowej, aby uniknąć zbędnych 
uszkodzeń. Wszystkie zastosowane materiały, zgodnie z ustawą "Prawo budowlane", muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do 
obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub 
aprobatą techniczną. 
 

3. SPRZĘT 

3.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
3.2. ZASTOSOWANY SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

- spawarka transformatorowa; 
- zestaw elektronarzędzi; 
- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych. 

 
4. TRANSPORT 

4.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywania robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 
 

4.2. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
1. samochodu skrzyniowego; 
2. samochodu dostawczego. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne wnętrzowe i 
uzgodni z Użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w istniejących sieciach 
elektroenergetycznych w związku z projektowaną budową. 
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5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zasadniczych zrealizuje następujące prace 
przygotowawcze: dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego; wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania robót. 

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAŻOWE 

Wszystkie trasy obwodów zasilających i przewodów instalacji elektrycznej oraz miejsca lokalizacji 
tablic rozdzielczych należy dokładnie wyznaczyć wg projektu, zwracając szczególną uwagę na 
zbliżenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branży sanitarnej. Trasa prowadzeni instalacji 
elektrycznych i  powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla przyszłych konserwacji i 
remontów.  
 

5.3.1. MONTAŻ PRZEWODÓW ODBIORCZYCH 

Trasowanie wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewnienie bezkolizyjności 
z innymi instalacjami. Przebicia przez stropy i ściany wykonywać po konsultacji z 
inspektorem nadzoru i w taki sposób aby rury i przewody można było prowadzić łagodnymi 
łukami o promieniu nie mniejszym niż 10-krotna średnica rury lub przewodu. Przewody 
elektroenergetyczne układać  w korytkach kablowych częściowo pod ty (w przypadku 
zastosowania sufitów podwieszonych. 
Przewody wprowadzane do rozdzielnie, urządzeń odbiorczych i puszek powinny mieć 
nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączenia. Przewody neutralne i ochronne 
powinny być nieco dłuższe niż fazowe. Ważną sprawą jest też staranne wykonanie 
połączeń skręcanych tj. dokręcenia zacisków śrubowych z odpowiednią siłą a także 
odizolowanie żył w taki sposób aby odizolowany odcinek mieścił się całkowicie w zacisku. 

5.3.2. ROZBUDOWA ROZDZIELNICY RG I ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ 

Rozdzielnicę RG i rozdzielnicę piętrową należy rozbudować zgodnie ze schematem w 
dokumentacji. W pierwszej kolejności należy wykorzystać  istniejące pola rezerwowe. 
Tablice rozdzielcze powinny zawierać ich schematy a przewody i kable powinny być 
właściwie oznakowane i opisane. 
 

5.3.3. MOTAŻ INSTALACJI OCHRONY PRZECIPOŻAROWEJ 

Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 
zasilania. W układzie sieci TN - S, polega na połączeniu części dostępnych 
przewodzących z uziemionym przewodem ochronnym PE, powodującym odłączenie 
zasilania w warunkach zakłóceniowych. 
Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają: 

-  konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic; 
-  zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych; 
-  zaciski ochronne w urządzeniach odbiorczych; 
-  styki ochronne w gniazdach wtyczkowych; 
-  styki ochronne w oprawach oświetleniowych wykonanych w I kl. ochronności. 

 
Przewody ochronne należy podłączyć do zacisków specjalnie do tego przeznaczonych. 
Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją oraz uszkodzeniami 
mechanicznymi. Uziomy należy wykonać z prętów i taśm ocynkowanych. Zwraca się 
szczególną uwagę na staranność wykonania połączeń ochronnych wyrównawczych 
głównych i miejscowych oraz późniejsze sprawdzenie ich ciągłości i sprawdzenie 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na drodze pomiarów. Ochronę 
przeciwporażeniową i przepięciową wykonać zgodnie z normami 
PN - IEC 60364 - 4 – 41,  PN - IEC 60364 - 4 - 443, PN - IEC 60364 - 5 - 54, PN - IEC 
60364 - 7 – 71, PN - IEC 60364 - 4 - 443. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Urządzenia elektryczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, 
gwarancje i DTR. 
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6.2. KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBÓT 

W trakcie wykonywania robót należy wykonać kontrolę w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją i przepisami; 
- poprawnego montażu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych; 
- kompletności wyposażenia; 
- poprawności oznaczenia; 
- braku widocznych uszkodzeń; 
- należytego stanu izolacji; 
- skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych. 

 
6.3. BADANIA I POMIARY POMONTAŻOWE 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badanie kabli i przewodów 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, zgodności 
faz, jak również pomiary rezystancji uziomów, napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. 
Wykonać obowiązujące badania rozdzielnie i tablic rozdzielczych. Wyniki badań i pomiarów 
należy zamieścić w protokołach. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest: 
m ( metr) - dla układania przewodów i kabli 
kpl ( komplet) - dla montażu tablic rozdzielczych 
szt. ( sztuk)           - dla montażu aparatury w tablicach rozdzielczych 
- dla montażu osprzętu instalacyjnego 
- dla montażu opraw oświetleniowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót 
- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych 
- protokoły pomiarów i badań 
- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów  
- dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. 

Odbiorowi robót elektroenergetycznych podlegają: 
- ułożenie kabli zasilających 
- ułożenie uziomów 

 

8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przed rozpoczęciem robót montażowych należy dokonać odbioru: usytuowania miejsc montażu 
tablic rozdzielczych usytuowania miejsc usytuowania wypustów pod osprzęt instalacyjny 
ułożonych, lecz nie otynkowanych przewodów . 
 

8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność robót z umową, dokumentacją, warunkami, normami i przepisami 
- sprawdzić udokumentowanie jakości robót z odpowiednimi protokółami prób montażowych 
- dokonać oględzin nowo zabudowanych instalacji, rozdzielnic i urządzeń odbiorczych 
- ustalić warunki przekazania instalacji do eksploatacji i załączenia napięcia  
- dokonać próbnego załączenia pod napięcie 
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń. 

Odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie: atestów, certyfikatów, aprobat technicznych producentów, wyniki protokółów i badań 
oraz oględzin sprawdzającego. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze  
- zakup i transport materiałów i elementów na miejsce wbudowania  
- wykonanie robót montażowych ( układanie przewodów, kabli, osprzętu instalacyjnego, 

montaż tablic rozdzielczych i dodatkowych aparatów)  
-  montaż opraw oświetleniowych  
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 

protokółami 
- uporządkowanie terenu budowy  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) lub 
odpowiednikami norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
 
10.1. Polskie Normy  

 
PN - 76/E - 05125 
 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

 
PN - 76/E - 90301 
 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

 
PN - 74/E - 06401 
 

Elektryczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym do 60kV. Ogólne wymagania i badania. 

PN - IEC 60439 
 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

 
PN - IEC 60364 - 1 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 

PN -IEC 60364 - 4 - 41  
 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN - IEC 60364 - 4 - 42  
 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN - IEC 60364 - 4 - 43  
 

Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN - IEC 60364 - 4 - 443 
 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 
PN - IEC 60364 - 4 - 46 

Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN – IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 

PN - IEC 60364 - 5 - 53 Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN - IEC 60364 - 5 - 54 Uziemienia i przewody ochronne. 
PN - IEC 60364 - 6 - 61 
 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 
 
PN - IEC 60364 - 7 - 704 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.  
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10.2. Inne dokumenty 

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych . 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z 1972r. 

- Ustawa "Prawo Budowlane" Dz.U. nr 89 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych Dz.U. nr 10 z 1995r. 
- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych - wydawnictwo WEMA z 1997r. 
- Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. nr 55 z 1993r. wraz z późniejszymi zmianami. 
- Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 

podlegających obowiązkowi zgłaszania certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem M.P. nr 39 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. nr 81 poz. 351 z póź. 
zmianami Dz.U. nr 111 z 1997r. poz. 725. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 
690. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w 
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej Dz.U. nr 22 poz. 206.  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 
209 ). 

Oraz inne normy i rozporządzenia nie wymienione powyżej. 
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STS-11 – Winda 
 
 

1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania, dostawy, 
montażu i odbioru dźwigu osobowego. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót wchodzi dostawa i montaż 1 dźwigu osobowego, w standardzie zgodnym 
z dokumentacją projektową. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  

2.1. MATERIAŁY – WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0 
„Wymagania ogólne”. 
Dostarczone na budowę materiały i wyroby powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie 
z dokumentacja projektową. 

2.2. MATERIAŁY UŻYTE DO PRODUKCJI 
Materiały użyte do produkcji i montażu urządzenia dźwigowego powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich dla danego elementu norm i posiadać w tym zakresie stosowne 
atesty lub aprobaty techniczne.  

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz 
bezpieczeństwa transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Transport i przechowywanie dźwigu i oraz pozostałych elementów zgodnie z instrukcją 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy wykonywaniu montażu należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji producenta 
platformy. 
 
Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności: 

a) uzyskanie od Zamawiającego protokołu odbioru budowlanego szybu dźwigowego; 
b) wykonanie prac związanych z dostawą i montażem dźwigu;  
c) kompletacja dokumentów wykonawczych i zgłoszenie do Jednostki Notyfikowanej Urzędu 

Dozoru Technicznego wykonania montażu oraz uzyskanie odbioru przez UDT;  
d) wystawienie deklaracji zgodności urządzenia dźwigowego oraz przekazanie Zamawiającemu, 

potwierdzających zgodność z Dyrektywą UE;  
e) przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, potwierdzone protokolarnie;  
f) przekazanie urządzenia Zamawiającemu wraz z dokumentacją techniczno – roboczą, 

protokołami i instrukcją obsługi. 
Na podstawie dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zgłasza urządzenie 
do Jednostki Rejestracyjnej Urzędu Dozoru Technicznego, uzyskuje rejestrację urządzenia oraz 
dokumentację dotyczącą obowiązkowych przeglądów. 

5.2. MONTAŻ ELEMENTU DŹWIGOWEGO 

Ogólne zasady montażu: 
a) przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić kompletność dostarczonych elementów;  
b) konieczne jest wytyczenie miejsc montażowych i sprawdzenie zgodności wyrobu 

z dokumentacją;  
c) po wykonaniu montażu należy sprawdzić poprawność mocowania konstrukcji, stabilność 

i parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania w czasie wykonywania robót zawierają w szczególności: 
a) parametry techniczne urządzeń; 
b) wyposażenie wewnętrzne;  
c) zgodność urządzeń z dokumentacja projektową;  
d) funkcjonowanie urządzeń i obsługa w zakresie zgodności z instrukcją obsługi.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót. 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych. 
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Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. UZNANIE ROBÓT ZA POPRAWNE 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 

8.2. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy 
z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-06270   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN/EN 81.1 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.). 
 
Dokumentacje techniczno – robocze urządzeń. 
Dokumentacja techniczna wybranego producenta  urządzeń. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989. 

 


