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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – STO 

 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZE ŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI  

I ODBIORU 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową budynku Urzędu Gminy w Suszcu – 
dostosowanie do wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 

1.2 Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1.  

1.3 Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

• roboty budowlane w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, 
• roboty budowlane w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych w obiekcie, 
• roboty wykończeniowe w zakresie montażu stolarki drzwiowej oraz okien oddymiających, 
• roboty wykończeniowe w zakresie tynkowania, 
• roboty wykończeniowe w zakresie malowania ścian, 
• roboty wykończeniowe w zakresie układania podłóg, 
• roboty dekarsko blacharskie. 

 
1.3.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV: 45111300-1 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
CPV: 45262500-6 

BETONOWANIE 
CPV: 45262300-4 

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 
CPV: 45432100-5 

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
CPV: 45421152-4 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
CPV: 45421000-4 

TYNKOWANIE 
CPV: 45410000-4 

ROBOTY MALARSKIE 
CPV: 45442100-8 

WYKONYWANIE POKRYĆI KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 
CPV: 45261000-4 
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1.4 Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b)budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale  
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek  
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,  

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie  ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkowa.  

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt  
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.  

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu  ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
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1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 
w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.  

1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych  
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji  
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.  

1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.18. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.22. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. (może być to również inspektor 
nadzoru inwestorskiego). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

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

1.5.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentacje projektowa: dostarczona przez Zamawiającego i sporządzoną przez 
Wykonawcę.  

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  

Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Całość dokumentacji projektowej i kontraktowej należy 
rozpatrywać łącznie.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, lub opuszczeń, w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i 
SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektowa lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Załączony przedmiar robót, należy traktować pomocniczo. W przypadku pojawienia się rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, zawsze będą interpretowane na korzyść 
zamawiającego. 
W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych, lub rozbieżności w zaproponowanych 
rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się z autorem opracowania, dla jednoznacznego 
ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.  
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne 
lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Dopuszcza się wykonanie elementów 
zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z 
zamawiającym.  
Wykonawca, po konsultacji z Inspektorem nadzoru, każdorazowo dostarczy próbki wybranych 
elementów np.: wykończeniowych, ich kolorystyki do akceptacji przez  
zamawiającego.  

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

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

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

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

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych  wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

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

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich, będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne dokumenty.  
 

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan 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).  

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba,  że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

2.3 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 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.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.  
 
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 oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
4. TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące 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 projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  

4.2 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej, lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
− rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2 Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  

6.3 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona 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 badan pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

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 SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

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

6.5 Raporty z bada ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

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 ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badan 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą,  że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  

6.7 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
− posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie sąobjęte certyfikacja 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8 Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy  Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[3] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące  
dokumenty:  
− pozwolenie na budowę,  
− protokoły przekazania terenu budowy,  
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
− protokoły odbioru robót,  
− protokoły z narad i ustaleń,  
− operaty geodezyjne,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych  robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej w metrach. Powierzchnie będą wyliczane w m2 na zasadach podanych w 
katalogach przywołanych w przedmiarze robót. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
− odbiorowi częściowemu,  
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
− odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 Inżynier/Kierownik 
projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego 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. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i uwag zgłoszonych 
przez Użytkownika z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  
Zgodnie z warunkami umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz.207, tekst jednolity z  
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177), 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881), 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. 
zm.), 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.), 
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 204 z 2004r, poz. 
2086 z późniejszymi zmianami), 
7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z 
późniejszymi zmianami). 
 

10.2. Rozporz ądzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz.1779), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780), 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz 1650), 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401), 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126), 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2014), 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, w zakresie 
następujących tomów: 

• Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa, ul. Filtrowa 16, 

• Tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – opracowany przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal”, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, 

• Tom III - „Konstrukcje stalowe” – opracowany przez  Centralny Ośrodek Badawczo–
Projektowy Konstrukcji Metalowych „Mostostal”, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 20/22, 

• Tom IV - „Obmurza pieców przemysłowych i kotłów oraz kominy i chłodnie energetyczne” –  
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• opracowany przez Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budowy Pieców przemysłowych „Piecbud”, 44-
101 Gliwice, ul. Nowotki 5, 

• Tom V - „Instalacje elektryczne” – opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Instalacji i urządzeń Elektrycznych w Budownictwie „Elektromontaż”, 02-691 
Warszawa, ul. Obrzeźna 3. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003, 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001, 
4. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców  
materiałów, urządzeń i wyposażenia, 
5. Dokumenty przetargowe, 
6. Umowa, warunki Kontraktu, 
7. Projekt budowlany, 
8. Projekt wykonawczy, 
9. Przedmiar robót, 
10. Informacja dot. BIOZ. 
 

10.4 Ważniejsze oznaczenia i skróty: 
OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
BHP – Bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV: 45111300-1 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST 1-01 

 
 

 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z przebudową budynku Urzędu Gminy w Suszcu – 
dostosowanie do wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
• roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 
• rozbiórka ścian działowych, 
• demontaż elementów wyposażenia budynku (stolarki drzwiowej oraz okiennej), 
• poszerzenie otworów drzwiowych, 
• demontaż elementów stropu i pokrycia dachowego pod projektowaną klapę oddymiającą, 
• wywóz gruzu i złomu z rozbiórek. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. Materiały  
Materiały przy w/w robotach rozbiórkowych nie występują. 
 
3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2 Sprzęt niezb ędny do wykonania w/w robót  
Do rozbiórek będzie użyty sprzęt odpowiedni do wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt stosowany na budowie powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
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4. Transport  
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

4.2 Transport zdemontowanych elementów  
Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi. Przewożony ładunek należy 
odpowiednio zabezpieczyć przez spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zdemontować istniejące elementy, które w 
czasie rozbiórki mogłyby ulec zniszczeniu. Rozbiórki należy wykonywać po odłączeniu wszystkich 
mediów na terenie objętym pracami pod nadzorem osoby uprawnionej. Nie wolno składować 
materiałów z rozbiórki na stropie poniżej. Materiały z rozbiórki należy wywozić w miejsce wskazane 
przez Inwestora. Pokrycia dachowe i inne materiały przeznaczone do utylizacji należy przekazać 
odpowiedniej firmie zajmującej się utylizacją.  
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji i 
elementów istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
6  . Kontrola jako ści robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 

6.2 Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienia w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych 
powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 
wpisem do Dziennika Budowy. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót  
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7. Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest: : 
(szt) – demontowanych drzwi i okien 
(m2) – rozbieranych elementów wyposażenia budynku, 
(m3) – objętość rozbieranych konstrukcji, wywożonego gruzu 
 
8. Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
opóźnienia postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a  
Wykonawcą. 
 

10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
CPV: 45262500-6 

 
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

SST 2-01 
 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych dla przebudowywanego budynku Urzędu Gminy w Suszcu 
– dostosowanie do wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
• roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 
• obsadzenie nadproży stalowych oraz systemowych w istniejących i projektowanych ścianach, 
• wykonanie zamurowań, napraw i uzupełnień otworów w ścianach istniejących, 
• wykonanie nowych ścian działowych. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 

2.1 Wykonanie nowych ścian działowych 
Pustak ceramiczny, np. Porotherm 11,5 P+W. 
 

2.2 Zamurowanie otworów 
Pustak ceramiczny, np. Porotherm lub cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996. 
 

2.3 Wykonanie nadpro ży stalowych lub systemowych, np. Porotherm 11,5 lub 14,5 
• pustak ceramiczny, np. Porotherm lub cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996, 
• cement portlandzki 35 bez dodatków, 
• piasek do zaprawy, 
• pręty ściągów z nakrętkami i podkładkami M12, 
• belki stalowe HEB100, HEB120 lub ceownik 80 (zgodnie z projektem) ze stali St3S powinny 

odpowiadaćwymaganiom norm: PN-H-93407:1991, PN-EN 10025:2002, 
• ceramiczno-żelbetowe belki nadprożowe, np. Porotherm 11,5 lub 14,5 
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• zaprawa cementowa M30 
 
2.4 Zaprawy budowlane wg PN-B-10104:2005 

• cement portlandzki 35 bez dodatków PN-EN 197-1:2002, 
• wapno hydratyzowane workowane, gat. I wg PN-EN 459-1:2003; PN-86/B-30020, 
• piasek do zapraw wg PN-79/B-06711, 
• woda do betonu PN-EN 1008:2004; PN-88/B-32250. 

 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zaprawy do murarskich powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy 
wykonać w takiej ilości, aby mogła być zużyta w krótkim czasie. Do zapraw murarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych. Do zapraw należy stosować 
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
 
 
3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2 Sprzęt niezb ędny do wykonania w/w robót  
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
 
 
4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

4.2 Transport materiałów i elementów konstrukcji  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
 
5. Wykonanie robót  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 

5.2 Wymagania ogólne 
• mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków i 
otworów, 

• mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe lub 
akcesoria stalowe systemowe do połączeń, 

• cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 

Zgodnie z PN-B-03002:2007 elementy murowane należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby  
ściana stanowiła zwartą konstrukcję. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem 
prawidłowego wiązania i grubości spoin. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-
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wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0oC pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich  środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania 
zapraw cienkowarstwowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne.  
W zakresie temperatur od 0oC do +5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienkowarstwowych.  W 
murach wykonywanych za zaprawach cienkowarstwowych warstwę zaprawy należy wykonywać od 2 
do 3 mm grubości.  
Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają 
niewypełnione. 
 

5.3 Wykonanie nadpro ży stalowych w ścianach 
Otwory wymagają wykonania nadproży z 1-4 belek stalowych HEB100, HEB120 lub ceownik 80 ze 
stali St3S.  
W celu wykonania otworu najpierw wykonuje się przebicie w  ścianie na całą grubość   ściany w celu 
wykonania poduszki betonowej gr. 2-3 cm z zaprawy cementowej w miejscu oparcia belek nadproża. 
Następnie należy wykonać bruzdę z jednej strony założyć belkę stalową odpowiednio ją podbijając i 
wypełniając z użyciem zaprawy montażowej, np. Ceresit C17 lub innej, a następnie powtarza się te 
same czynności z drugiej strony  ściany. Belki należy ześrubować śrubami M12 a następnie 
osiatkować i otynkować. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 

6.2 Materiały 
• sprawdzenie jakości i klasy materiału z wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie. 

 
6.3 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej miarkę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 

20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 

+15, -10 
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7. Obmiar robót  
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 

Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest:  
(m2) – wymurowania ściany, 
(m3) – objętości ścian i zamurowań, 
(m) – montaż nadproży stalowych. 
 
 
8. Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Odbiór robót murowych i nadproży powinien się odbywać przed tynkowaniem  ścian i innymi robotami  
wykończeniowymi, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Odchyłki w wymiarach poziomych  ścian nie 
powinny przekraczać20mm, a odchyłki w pionie 5mm. 
Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane, 
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 

 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 

10.1 Normy 
• PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy określonym składzie materiałowym wytwarzane na miejscu budowy. 
• PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część2: Zaprawa murarska. 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
• PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły kratówki. 
• PN-H-93407:1991 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – 

Warunki techniczne dostawy  
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część4) Arkady, 
Warszawa 1990r. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

  Strona 

23 
 

  

BETONOWANIE 
CPV: 45262300-4 

 
BETONOWANIE 

SST 3-01 
 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich dla przebudowywanego budynku Urzędu Gminy w Suszcu – dostosowanie 
do wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 

2.1 Składniki mieszanki betonowej 
 

Cement. 
 
Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg  normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

• marki „25” – do betonu klasy do B20, 
• marki „35” – do betonu klasy wyższej niżB20. 
•  

Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

• zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 
• zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%, 
• zawartość alkaliów do 0,6%, 
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• zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 
• zawartośćC4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

 
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 50,2kg. 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. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
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. 
 
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 trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne  świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
Kruszywo 
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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 niżklasa 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 ziaren 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 0–2mm. 
 

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego dla belek  
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

• nasiąkliwość nie większa jak 4%, 
• mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać 
wymagania IBDM w Warszawie. 
Wymagana klasa betonu B25. 
 
 
3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2 Sprzęt niezb ędny do wykonania w/w robót  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
 
 
4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

4.2 Transport materiałów i elementów konstrukcji  
 
Środki do transportu betonu. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. 
 
Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 
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5. Wykonanie robót  

5.1 Zalecenia ogólne 
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. 
 

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
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. 
 
Mieszanie składników. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, 
jednak nie powinien być krótszy niż2 minuty. 
 
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, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
 

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 głębokość5–8 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 0,35–0,7m. 
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 
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50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 
 
Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Kierownikiem Budowy. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 
uzgodnione, 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. 
 
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. 

 
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi ązaniu betonu 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
 

5.4 Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami  
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
 
Okres pielęgnacji. 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
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5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,  że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu  
konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
 
6. Kontrola jako ści  
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: 
ST 1-03.01 – 1m3 wykonanej konstrukcji. 
ST 1-03.02 – 1m3 wykonanego podbetonu. 
 
 
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
•  PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• 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-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
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KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 
CPV: 45432100-5 

 
PODŁOGI I POSADZKI 

SST 4-01 
 
 

 
1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek dla przebudowywanego budynku Urzędu Gminy w Suszcu – dostosowanie do 
wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
• Warstwy wyrównawcze i zagruntowanie podłoża pod posadzki, 
• Posadzki jednobarwne z płytek podłogowych ceramicznych gresowych ułożonych na kleju. 
• Posadzki z paneli podłogowych. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2. Materiały  

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

– piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
– piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
– piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
 

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 
2.4 Wyroby gresowe 
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Płytki gres antypoślizgowe według wzoru uzgodnionego z Inwestorem. Płytki gresowe cokołowe o 
właściwościach jak płytki posadzkowe. 
Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 
„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 
 
Wymagania dla płytek gres 

− barwa: wg wzorca producenta, 
− antypoślizgowe,  
− nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 

− twardość według Mohsa 8, 
− wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 
− płytki o klasie ścieralności V, 
− mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 
− kwasoodporność nie mniej niż 98%,  
− ługoodporność nie mniej niż 90% 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
• długość i szerokość: ±1,5 mm  
• grubość: ± 0,5 mm  
• krzywizna: 1,0 mm  

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 
narożniki.  
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednie atesty.  
 
Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 

• nazwę i adres Producenta,  
• nazwę wyrobu,  
• liczbę sztuk w opakowaniu, 
• znak kontroli jakości,  
• znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się, 
• napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

 
Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi  środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem grubości 
ok. 5cm. Opakowania układać  ściśle obok siebie. Na  środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
 

2.5 Panele drewnopochodne 
Panele podłogowe laminowane, o ścieralności min. kl. AC 4. 
Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce sprężystej 
(z pianki PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. 

 
 
3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2 Sprzęt niezb ędny do wykonania w/w robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
 
4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

4.2 Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. Wykonanie robót  

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko. 
 
Wymagania podstawowe: 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na 
zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i  
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów  
cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż400 kg/m3. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż5mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać2 mm/m i 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. 
 

5.2 Posadzki z płytek gresowych 
Przed zamontowaniem płytek gresowych należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod 
względem: 

• jakości powierzchni, 
• odcieni, 
• wymiarów. 

Aby upewnić się,  że partia jest jednolita należy ułożyć płytki na powierzchni przeznaczonej do ich 
zamontowania i ocenić wizualnie. Montaż należy przeprowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń 
producentów. 
Zaleca się układanie płytek na spoinę o szerokości takiej jak w istniejących płytka. Spoina spełnia 
następujące  
funkcje: 

• estetyczną, 
• maskującą – pozwala zamaskować dopuszczalne różnice długości krzywizny boków, 

szczególnie w  
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• przypadku dobrania koloru fugi zbliżonego do barwy płytki, a taki dobór jest zalecany, 
• ochronną – w spoinie zbierają się materiały cierne (np. piasek z obuwia) mające wpływ na 

„żywotność i estetykę płytki”. 
Fuga pochłania także naprężenia. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń 
producentów. Po zafugowaniu w czasie określonym przez producenta, całą zamontowaną 
powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać  świeżych fug. Pominięcie 
opisanych czynności – którą należy traktować jako integralną część prac montażowych – będzie się 
wiązało z dodatkowymi nakładami na zakup specjalistycznych  środków do usunięcia pozostałości po 
fudze. 
Zaprawy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta ze szczególnym uwzględnieniem: 

• sposobu nakładania, 
• grubości warstwy, 
• czasu wiązania. 

W miarę możliwości należy unikać zabrudzenia powierzchni licowej płytek i nie wypełniać zaprawą 
spoin. W przypadku zabrudzenia należy jak najszybciej usunąć je przy pomocy wilgotnej szmatki, nie 
dopuszczając do zarysowania płytek. W przypadku zaschnięcia zabrudzeń na powierzchni płytek 
należy je usnąć stosując  środki czyszczące odpowiednich producentów lub 5% roztwór kwasu 
solnego (HCL). Odnosi się to także do usuwania zaschniętych fug. Po zakończeniu montażu całą 
powierzchnię należy dokładnie umyć, a najlepiej zlecić tę czynnośćwyspecjalizowanej firmie. 
 

5.3 Posadzki z paneli drewnopochodnych 
Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowić płytę swobodnie leżącą na: podkładce sprężystej 
(z pianki PE lub PUR) ułożonej na gotowym i wyrównanym podkładzie. 
Do wykonania posadzek paneli laminowanych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu podłoża do wilgotności poniżej 3% (wagowo). Badania 
wilgotności przeprowadzić za pomocą papierów wskaźnikowych.  
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być niższa 
niż 15° C, a wilgotność względną powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotnościowe 
powinny być zapewnione również po wykonaniu posadzek, aż do czasu oddania budynku do użytku.  
W pomieszczeniu posadzka powinno być wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna i 
oraz o tej samej klasie jakości. 
Panele należy układać równolegle do okna, rozpoczynając od otworu drzwiowego. Pozostałe 
końcówki (odpady) większe lub równe 40 cm należy użyć jako początek następnego rzędu paneli. 
Mniejszych paneli nie należy stosować.  
Poszczególne panele jak i całe rzędy należy dokładnie dobić do ciebie poprzez podkładkę drewnianą. 
Podłogę należy przy ścianach wykończyć listwami przypodłogowymi mocowanymi do ścian przy 
pomocy kleju montażowego (w miejscu schowanej instalacji) i mechaniczne w pozostałych miejscach. 
Nie wolno kleić listew z panelami.  
Dylatacje z posadzki cementowej należy przenosić również na panele stosując odpowiednie listwy.  
 
 
6. Kontrola jako ści  

6.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

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

6.3 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
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7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
 

8.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 

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

8.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

8.4 Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonaćprzez ocenęwzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
PN-EN 13888:2004  
 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E 

< lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
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PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. 
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. 
PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E≤ 0,5% Grupa BIa” 
PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  
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INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
CPV: 45421152-4 

 
OBUDOWA Z PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH 

SST 5-01 
 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obudowy z płyt włókno-cementowych na systemowej konstrukcji metalowej (szybu klapy 
dymowej) dla przebudowywanego budynku Urzędu Gminy w Suszcu – dostosowanie do wymogów 
przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
• roboty przygotowawcze, 
• obudowa z płyt włókno-cementowych na systemowej konstrukcji metalowej (szybu klapy 

dymowej) 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 
Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
• klasyfikacja ogniowa obudowy szybu z płyt włókno-cementowych na systemowej konstrukcji 
metalowej powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13501-2:2008, 
• należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, np. Fermacell Firepanel A1 posiadającej 
aprobatę techniczną ITB, 

Wymiary  10 mm  12,5 mm  15 mm  

Ciężar powierzchniowy  ~ 12 kg/m 2 ~ 15 kg/m 2 ~ 18 kg/m 2 

150 x 100 cm   *   

200 x 125 cm * * * 

Płyta na wymiar   Na zamówienie   

 

Charakterystyki  
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Gęstość 1200 ± 50 kg/m3 

Wytrzymałość na zginanie > 5,8 N/mm2 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,38 W/mK 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ =16 

Rozszerzenie / Skurczenie w wyniku zmiany wilgotności względnej powietrza o 30% (20°C) 0,25 mm/m 

Wilgotność ustalona w wilgotności względnej powietrza 65% i temperaturze powietrza 20°C 1,3% 

Wartość pH 7 - 8 

 
3. Sprzęt 
 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2 Sprzęt niezb ędny do wykonania w/w robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
 
4. Transport  
 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonow ych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych.  
Pierwsza pyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. 
 

4.3 Transport  
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają wywóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub  żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
 
5. Wykonanie robót  
 

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 

5.2 Warunki przyst ąpienia do robót 
• przed przystąpieniem do wykonaniem okładzin z płyt powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego. 
• przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 
 

5.3 Obudowy z płyt włókno-cmentowych 
Montaż ścianki z płyt odporności ogniowej EI 60 należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta  
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gotowego systemu posiadającego aprobatę techniczną ITB. 
 

• wytrasowanie miejsc montażu – wyznaczamy przebieg ściany na podłodze zaznaczając 
ewentualne otwory, na otaczających ścianach i sufitach, 

• zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych  U do stropów i podłóg za pomocą 
uniwersalnych elementów mocujących. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności 
wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą, 

• zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych C, 
• pokrycie pierwszej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi, 
• wykończenie powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych za pomocą masy szpachlowej. 

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się z przesunięciem spoin.  
 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
• odporność ogniowa 

 
6.3 Kontrola jako ści poszczególnych etapów wykonania robót obejmuje d la  ścian i 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
• kontrolę elementów składowych, np. jakości użytych materiałów, rodzaju użytych materiałów 

łącznikowych, 
• kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji ścian, 
• kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
• kontrolę ułożenia materiałów izolacyjnych, 
• kontrolę wykonania obudowy z płyt, 
• kontrola jakości oraz zabezpieczeń p.poż, 
• kontrolę wykonania całości praz zgodnie z Dokumentacją Projektową 

 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
7. Obmiar robót  
 

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – wykonanie ścianki działowej z płyt włókno-cementowych, GK lub GKF 
 
 
8. Odbiór robót  
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 

8.2 Wymagania techniczne 
Ścianki działowe i obudowy z płyt powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe dotyczące: 

• odporności na uderzenia, 
• odporności ogniowej, 
• nośności i sztywności, 
• odporności na zawilgocenie, 
• trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
• higieny i zdrowotności. 

 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a  
Wykonawcą. 
 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
 

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-79406: 1997 Pyty warstwowe gipsowo-kartonowe. 
• PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz 

do płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań. 
• PN-EN 14353:2009 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 
• PN-EN 14195:2006/Apl:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 

płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań. 
• PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, 

wymagania i metody badań. 
 
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. Aprobata Techniczna produktów. 
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
CPV: 45421000-4 

 
MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ŚCIANEK ALUMINIOWYCH 

SST 6-01 
 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej dla przebudowywanego budynku Urzędu Gminy w Suszcu – 
dostosowanie do wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
• montaż stolarki i ślusarki drzwiowej 
• montaż ścianek aluminiowych 
• montaż samozamykaczy w wymaganych drzwiach istniejących 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
2. Materiały  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 

2.1 Stolarka drzwiowa  
Wszystkie zaproponowane w w/w specyfikacji technicznej drzwi muszą posiadać odpowiednie 
aprobaty techniczne wydane przez ITB.  

• drzwi wewnętrzne aluminiowe, np. w systemie MB-45 firmy Aluprof S.A. 
Parametry techniczne: 
- odporność ogniowa zgodnie z zestawieniami 
– odporność na uderzenie – klasa 3, PN-EN 1192:2001 
– izolacyjność akustyczna – Rw=45dB, 
– szklenie szkłem bezpiecznym obustronnym nim. klasy 2(B)2 zgodnie z PN-EN 12600  
 
Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz oraz pochwyty. 
 

• drzwi wewnętrzne pełne, np. PORTA Classic  
 

Parametry techniczne: 
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– konstrukcja skrzydła – rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła z płyty 
wiórowej otworowej wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, 
– pokrycie – okleina naturalna  
– ościeżnica kątowa metalowa – kolor skrzydła 
– zamek na klucz zwykły. 
 

2.2 Ścianki aluminiowe 
System ogrodowy ścianka pionowa i dach pod kątem max.7° np. Aluprof MB-WG60, wg 

zestawienia stolarki. 
Kolor ślusarki oraz blendy RAL 9006. 
Należy zastosować profile o odpowiedniej sztywności i rozstawie, tak aby ugięcie profilu 

aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 15mm oraz ugięcie żadnej 
krawędzi szyby zespolonej nie było większe niż 8mm. 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
4. Transport  
 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Stolarka powinna być pakowana jednostkowo w kompletnym zestawie 
elementów składowych. 
 
 
5. Wykonanie robót  
 

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 

5.2 Przygotowanie stolarki 
• przed osadzeniem stolarki należy dokładnie wymierzyć i sprawdzić wykonanie ościeży, do 

którego ma przylegać ościeżnica; w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub 
zabrudzenia powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić; 

• skrzydła, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. 
 
Przed rozpoczęciem montażu stolarki należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów 
sprawdzając czy: 
• uszczelki są prawidłowo osadzone (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą) w 

ościeżnicach drzwiowych, 
• szyby nie są uszkodzone, 
• okucia i zawiasy są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

Nie należy montować stolarki uszkodzonej, zachlapanej, np. zaprawą tynkową. 
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5.3 Osadzenie stolarki 

• podczas osadzania, ościeżnicę należy dokładnie ustawić, tak aby była zapewniona 
prostopadłość stojaków z nadprożem; kontrolując pion i poziom ościeżnicy oraz położenie 
listwy progowej należy skręcić złącza rozporowe i ostatecznie sprawdzić ustawienie, 

• wbudowanie ościeżnicy powinno być wykonane w ten sposób, aby prostokąt powstały z 
krawędzi rzeczywistych znajdował się w granicach tolerancji utworzonych przez kąt 
największy i najmniejszy, 

• odchyłki od kąta prostego należy określać przez pomiar dwóch przekątnych w  świetle 
ościeżnicy, a różnica długości przekątnych nie powinna przekraczać 3 mm. 

• szczeliny między ościeżnicą a murem należy wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 

 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
 
7. Obmiar robót  
 

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – montażu drzwi lub 
(szt.) - montażu drzwi 
 
 
8. Odbiór robót  
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Przed montażem: 

• na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną oraz za zgodność z 
zamówieniem 

Po montażu: 
• przy montażu stolarki nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, 

uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć, 
• odchylenie od poziomu ościeżnic nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej 

jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę, 
• otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
• otwarte drzwi stolarki nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej otwierać się lub 

zamykać, 
• zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami, 
• zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów, 
• ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by ć, bez zahamowań i zaczepiania 

skrzydła o ościeżnicę; działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć; 
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uszczelka przylgowa powinna ściśle przylegać do płaszczyzny skrzydła drzwiowego na całym 
obwodzie. 

 
9. Podstawa płatno ści  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
 

• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
• PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-EN-13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki 

poliuretanowej (PUR) produkowane fabryczni. Specyfikacje 
• PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
• PN-EN-1303:1998 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody  

badań. 
 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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TYNKOWANIE 
CPV: 45410000-4 

 
TYNKI WEWNĘTRZNE 

SST 7-01 
 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych dla przebudowywanego budynku Urzędu Gminy w Suszcu – 
dostosowanie do wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
• uzupełnienie tynków wewnętrznych, 
• wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, 
• wykonanie gładzi gipsowej. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 
Tynk cementowo-wapienny 
Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaprawy do wykonania tynków 
zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub 
aprobatom technicznym. 
 
Woda  
Woda do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód  
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  
budowlanych”, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
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• mieć frakcje różnych wymiarów 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 
 
Cement  
Cement powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 
 
Wapno 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 
459-1:2003 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe 

• marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy  
budowlane zwykłe”, 

• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie, 
• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, 
• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
• do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997 

„Cementy powszechnego użytku”, 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 

• do zapraw cementowych zaleca się dolewać ciasto wapienne rozrobione w wodzie (w postaci 
mleka wapiennego) 

 
Gładź gipsowa 

• należy stosować gotową mieszankę do rozrobienia z wodą 
 
 
3. Sprzęt 
 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2 Sprzęt niezb ędny do wykonania w/w robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
 
4. Transport  
 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

4.2 Transport materiałów  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą PN-88/6731-08.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi  środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

  Strona 

45 
 

  

 
5. Wykonanie robót  
 

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 

5.2 Warunki przyst ąpienia do robót 
• tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, 
• w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  

środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur", 

 
5.3 Przygotowanie podło ża 

• podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100, 
• bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć10% roztworem 
szarego mydła, 

• nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4 Wykonanie tynków zwykłych 

• przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100, 

• sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100, 

• grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normąPN-70/B-10100. 

 
5.5 Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych 

• odbicie odstających i spękanych tynków, 
• przygotowanie powierzchni do tynkowania, 
• wykonanie tynków zwykłych dwuwarstwowych, 
• dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi. 

 
5.6 Wykonanie gładzi gipsowej 

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich  środków zmniejszających  
przyczepność. Wystające pręty i druty stali zbrojeniowej oraz inne elementy stalowe powinny być 
zabezpieczone przed kontaktem z gładzią. Podłoża o wysokiej nasiąkliwości zaleca się zagruntować   
środkiem gruntującym, który wyrównuje chłonność podłoży. Podłoża gładkie, o niskiej nasiąkliwości, 
należy zagruntować   środkiem gruntującym, który zwiększa przyczepność i chropowatość 
powierzchni. 
Odpowiednio przygotowaną gładź gipsową nanieść na powierzchnię   ściany przy użyciu typowych 
narzędzi tynkarskich, a następnie wyrównać po uzyskaniu stosunkowo równej powierzchni. Po upływie 
około 30 min należy wygładzić przesychającą już gładź, do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. 
Po wyschnięciu i stwardnieniu szlifuje się ją drobnoziarnistym papierem  ściernym lub też odpowiednią 
siateczką ścierną. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• przygotowania podłoży pod tynki, 
• oczyszczenie spoin, 
• jakości materiałów i mieszanek tynkarskich, 
• zgodności nałożenia odpowiednich rodzajów tynków zgodnie z projektem, 
• odchyłek powierzchni i krawędzi, 
• jakości wykonania. 

 
 
7. Obmiar robót  
 

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – powierzchni naprawianych, gruntowanych i otynkowanych 
 
 
8. Odbiór robót  
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
 
 

8.2 Odbiór tynków 
• ukształtowanie powierzchni, krawędzi, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową, 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty, 

• odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem. 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, 

• trwałe  ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
9. Podstawa płatno ści  
 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a  
Wykonawcą. 
 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów izapraw. 
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• PN-B-30020:1999 Wapno. 
• PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-90/B-1 4501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
• PN-B-01302:1992 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe —Terminologia. 
• PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i 

wymagania techniczne. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
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ROBOTY MALARSKIE 
CPV: 45442100-8 

 
ROBOTY MALARSKIE 

SST 8-01 
 
 
 

 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich dla przebudowywanego budynku Urzędu Gminy w Suszcu – dostosowanie 
do wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
• roboty przygotowawcze, 
• malowanie farbą emulsyjną starych i nowych tynków. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia, np. 
tynku, betonu, drewna, na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Farba – płynna i półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych w 
roztworze spoiwa. 
Farba dyspersyjna (emulsyjna) – zawiesina z pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. Materiały  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 

2.1 Rodzaje materiałów 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania norm dla: 

• farby dyspersyjnej – PN-C-81914:2002, 
• farby olejne - PN-C-81901:2002 

 
Kolor farb należy dobrać do koloru istniejących ścian po uzgodnieniu z Inwestorem. 
 

2.2 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
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• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 
Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź Polskich Norm. 
 

2.3 Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN- EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
 
 
3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2 Sprzęt niezb ędny do wykonania w/w robót  
Do wykonania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, pędzle i wałki, mieszadła 
napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb. 

 
 
4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i  
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. 
 
 
5. Wykonanie robót  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 

5.2 Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót  
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 

5.3 Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie 
• wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń(np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych), 

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie, 

• podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu; wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane; uszkodzone fragmenty płyt powinny 
być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
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5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• w temperaturze nie niższej niż+5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0oC, 

• w temperaturze nie wyższej niż +25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła +20oC w miejscach bardzo nasłonecznionych. 

 
5.5 Wymagania dotycz ące powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być: 
• niezmywalne przy stosowaniu  środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie, matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z dokumentacją projektową, 
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 
 
6. Kontrola jako ści robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• jakości i gatunku farb, 
• zgodności kolorów, 
• sposobu i dokładności oczyszczenia i przygotowania podłoża, 
• ilości nakładanych warstw, 
• równomierności rozłożenia i nasycenia farb, 
• odporności powłoki na wycieranie i zarysowanie, 
• przyczepności powłoki do podłoża, itp. 

 
 
7. Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – powierzchni oczyszczonych, gruntowanych, malowanych 
 
 
8. Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 
przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6. 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
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10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 
 

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do matowania elewacji budynków. 
• PN-C-81 9 14:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych (tom I, część4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
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WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE 
ROBOTY 

CPV: 45261000-4 
 

MONTAŻ KLAP DYMOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI 
DACHOWEJ 

SST 9-01 
 
 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru klapy dymowej dla przebudowywanego budynku Urzędu Gminy w Suszcu – dostosowanie do 
wymogów przepisów p.poż. wraz z przebudową części pomieszczeń. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 
• roboty przygotowawcze, 
• wykonanie i montaż konstrukcji dachowej (płatwie i wymiany stalowe), 
• montaż klapy dymowej, 
• uzupełnienie pokrycia dachowego. 
• montaż siłowników do okien połaciowych świetlika dachowego 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-
01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 
 
Wyroby hutnicze 
Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami kontrolnymi wg 
PN-H-01107.  
Zaleca się stosowanie stali według poniższych norm: 

• niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 
• niskostopowa PN-H-84018 
• trudno rdzewiejąca PN-H-84017 
• do produkcji rur PN-H-84023-07 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania następujących norm: 
• elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434 
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• druty: PN-M-69420, 
• topniki: PN-M-69355 

 
Drewno 
Elementy więźby dachowej z drewna iglastego klasy C24 wg PN-EN 338:2009. Do konstrukcji 
drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcją techniczną w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Dla wymienionych robót stosuje się drewno klasy C24 wg następujących norm państwowych: 

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
• PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Wilgotność drewna stosowana na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
• dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%, 
• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

• w długości: do +50mm lud do -20mm dla 20% ilości 
• w szerokości do +3mm lud do -1mm 
• w grubości do +1mm lud do -1mm 

b) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż+3mm i -2mm 
 
Środki ochrony drewna: 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 
 
Klapy dymowe 

• klapy oddymiające powinny być zgodne z normą PN EN 12101-2:2005, 
• powierzchnia czynna oddymiania dla klapy – 1,49 m2; 
• zasilanie klapy dymowej wg. projektu w branży elektrycznej; 
• klapa dymowa, np. MERCOR E100/180 o podstawie prostej z owiewkami i kierownicą 

 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu oraz poszycia dachowego 
Konstrukcję drewnianą należy zwieńczyć ramą z profila stalowego C160 zabezpieczonego 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Konstrukcję drewnianą należy zabezpieczyć 
preparatem FOBOS-4, wykonać termoizolację wełną mineralną i obudować płytami włókno - 
cementowymi. Całość należy obrobić i wykończyć papą termozgrzewalną i obróbkami - wg części 
rysunkowej. 
Klapę należy podłączyć do systemu oddymiania. Przejście przez stropodach - szyb klapy dymowej 
należy obudować w klasie odporności ogniowej EI60 płytami włókno – cementowymi (np. fermacell 
Firepanel A1 ) 
W miejscu wykonania otworu pod klapę dymowa należy wykonać naprawę i uzupełnienie pokrycia 
papą termozgrzewalną w 2 warstwach: podkładowa modyfikowana SBS i wierzchnia - modyfikowana 
SBS zgodnie z zastosowanymi materiałami. Szczegóły wg części rysunkowej. 
 
 
3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 

3.2 Sprzęt niezb ędny do wykonania w/w robót  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu odebranego przez Inspektora 
Nadzoru. 
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4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

4.2 Transport materiałów i elementów konstrukcji  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu. Podczas transportu materiały i  
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. Wykonanie robót  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 

5.2 Wymagania ogólne 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy użyciu  środków, które zapewniają 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów stalowych powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Roboty montażowe okien oddymiających należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dołączoną 
przez producenta. 
Roboty zabezpieczające konstrukcję stalową dachu oraz poszycia dachowego należy wykonać 
zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją techniczną, 
• prawidłowości kształtu i zachowania właściwych rozstawów elementów składowych z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
• prawidłowości złączy elementów i zgodności z projektem, 
• dopuszczalnych odchyłek wymiarowych i odchyłek od kierunku poziomego i pionowego, 
• powierzchni czynnej okien oddymiających oraz sprawności całego systemu oddymiania 
• warstwy ogniochronnej zabezpieczającej konstrukcję stalową dachu oraz poszycie dachowe 

 
 
7. Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
 
Jednostką obmiarową jest: : 
(m2) – deskowania połaci dachowej, zabezpieczenia konstrukcji środkami ogniochronnymi, 
(m lub m3) – wykonanej konstrukcji więźby, 
 
 
8. Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót podano w OST. 
Wszystkie roboty objęte w/w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatno ści  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą. 
 
 
10. Przepisy i dokumenty zwi ązane 

• PN-B-031 50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie. 
• PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
• PN-EN 844-1-2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
• PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
• PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. 
• PN-EN 12101-2:2005  - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych. 
 


