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SST 00.00.00 OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót, zwi zanych z rozbudow   budynku hotelu o szyb windowy wraz z monta em 
urz dzenia d wigu osobowego na dz. nr 2/6, ul. K odzka 18, 57-402 Nowa Ruda. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót. 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych 
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Ilekro  jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i 

urz dzeniami, 
c) obiekt ma ej architektury; 
- budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce 
maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub 
urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców 
przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod 
wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow . 
 

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki 
pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e 
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 

- robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, 
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji. 

- urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem 
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 



 

przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 

- terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z 
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 

- dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, 
rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u. 

- dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
 

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego. 
 

- aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego 
przydatno  do stosowania w budownictwie. 

- wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

- wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow . 
- drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , 

przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu. 

- dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  
i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami 
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  
odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 

- grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w 
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.). 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i 
praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze 
udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i 
wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  



 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 

1.5.2. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W   przypadku   rozbie no ci  w   ustaleniach   poszczególnych dokumentów 
obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe 
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i 
elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i maj  
wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i 
innych. Obiekt b dzie u ytkowany w trakcie trwania robót budowlanych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w 
cen  umown . 

1.5.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony  rodowiska  naturalnego.  W    okresie    trwania    budowy    i    wykonywania    robót  
wyko czeniowych Wykonawca b dzie: 
- utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 

- podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub 
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych 
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
- lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, mo liwo ci  powstania po aru. 
 
 



 

1.5.5. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa  
sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materia y 
atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem 
wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
 
1.5.6.   Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

1.5.7. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, 
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do 
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie 
powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie 
odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy. 
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i 
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca b dzie 
przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  
prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie 
informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne 
dokumenty. 



 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
 

2. MATERIA Y 
 

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych 
Materia y winny by  w pierwszym gatunku, wolne od wad, o parametrach spe niaj cych wymagania 
dokumentacji technicznej i SST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje 
dotycz ce, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa 
bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu 
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie 
post pu robót. 
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych. 

2.2.    Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 
materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i 
jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem 
eksploatacji z a. 
Wykonawca   przedstawi   dokumentacj    zawieraj    raporty   z bada  terenowych  i  laboratoryjnych  
oraz  proponowan   przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z 
jakiegokolwiek z a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót chyba, e postanowienia ogólne lub szczegó owe 
warunków umowy stanowi  inaczej. Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i 
miejsc pozyskania piasku i wiru b  formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio 
do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 



 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do 
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i 
by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów 
materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce 
jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
 

4.1.   Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 

4.2.   Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. 

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  



 

dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny 

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 umow  oraz za jako  zastosowanych 
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez 
Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
tak e w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jako ci 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow , SST. Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 
- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jako   i  terminowo  wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 

- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 

- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e 
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 



 

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w 
SST. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  
ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych 
materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów. Wszystkie 
koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które 
budz  w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  
usuni te lub Bulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu 
kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materia ów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci 
materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 

- posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: Polsk  Norm  lub aprobat  
techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

- Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST. 
- znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 

6.8.    Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, 
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o 
jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. 
Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce 
dokumenty: 
- pozwolenie na budow , 
- protoko y przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protoko y odbioru robót, 
- protoko y z narad i ustale , 
- operaty geodezyjne, 



 

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu rycza towym obmiar robót nie b dzie 
dokonywany w celu rozliczenia wynagrodzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
- odbiorowi cz ciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

Zgodnie z warunkami umowy 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 
i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 
129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z pó niejszymi 
zmianami). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
 



 

SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych w ramach budowy szybu windowego. W zakres robót wchodzi: 
- Roboty rozbiórkowe i ziemne w miejscu usytuowania szybu windowego, 
- Rozbiórka cian w celu powi kszenia istniej cego otworu okiennego na otwory wej ciowe windy. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz okre leniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. MATERIA Y 

Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materia y podstawowe nie wyst puj . 

3. SPRZ T 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne". O dopuszczeniu 
sprz tu mechanicznego do rozbiórki decyduje Inspektor nadzoru. Sprz t u yty przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych musi posiada  aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej przez Urz d Dozoru 
Technicznego, dopuszczaj ce go do prac. Je li sprz t lub urz dzenia nie wymagaj  okresowej kontroli 
UDT, nale y okaza  stosowne dokumenty fabryczne potwierdzaj ce ten fakt. 
Wszystkie urz dzenia i maszyny u yte na budowie musza spe nia  normy w zakresie bhp podczas ich 
obs ugi, w szczególno ci dot. izolacyjno ci urz dze  elektrycznych, poziomu drga  i ha asu. 

4. TRANSPORT 

Transport gruzu i materia ów z rozbiórki mo e odbywa  si rodkami transportu , dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Gruz na rodkach transportu otwartych musi by  zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, 
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 
Wszelkie szkody wynikaj ce z niew ciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane 
przekroczeniem dopuszczalnej adowno ci jak równie  kary na one za nieprzestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego obci aj  Wykonawc . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty nale y prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonywania oraz zgodno  z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi zany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególno ci: 
- zabezpieczy  teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 
- zapozna  pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagro eniami, 



 

- zaopatrzy  pracowników w potrzebny sprz t ochronny (he my, okulary, r kawice). Wykonawca 
powinien uzgodni  z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpiecze , ogrodze , wygrodze  stref 
niebezpiecznych itp. przed rozpocz ciem robót 
- Wykonane otwory powy ej 1,5 m od poziomu terenu zabezpieczy  przed upadkiem pracowników z 
wysoko ci.  
- Zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych (u ytkownicy hotelu) 

Przed przyst pieniem do prac rozbiórkowych nale y sprawdzi , czy w elementach rozbieranych biegn  
instalacje wewn trzne. W przypadku stwierdzenia istnienia instalacji, skutecznie je zabezpieczy . 
Instalacje elektryczne od czy  od zasilania, istniej ce przewody podwiesi , odci  dop yw pozosta ych 
mediów. 
Nale y zabezpieczy  elementy nie podlegaj ce rozbiórce, np. posadzki. 

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczaj ce powinny by  zako czone przed przyst pieniem 
do wykonywania robót rozbiórkowych. 
Wykonawca robót powinien prowadzi  roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
elementów s siednich i nie powoduje ich uszkodzenia (metoda bez udarowa), nie powoduje strat mienia 
osób trzecich. 
Wyburzenia nowych otworów drzwiowych , poszerzenia istniej cych otworów , wyburzenia na przej cia 
instalacyjne wykonywa  metod  bez udarow . 
Wyburzenia dla nowych otworów drzwiowych wykonywa  dopiero po zrealizowaniu projektowanych 
nadpro y stalowych. 
Odpady usuwa  w sposób minimalizuj cy uci liwo  dla otoczenia. 
Dopuszcza si  sk adowanie czasowe odpadów na terenie budowy w asortymencie i ilo ci nie pozostaj cej 
w sprzeczno ci z obowi zuj cymi przepisami. 
Sk adowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno by  zlokalizowane w sposób zapewniaj cy 
swobodny wywóz ich z terenu i nie naruszaj cy interesu osób trzecich. 

Do czasu wywiezienia gruz gromadzi  w kontenerach na zewn trz budynku, zabezpieczaj c z nale yt  
staranno ci  elementy otoczenia znajduj ce si  w pobli u. Wywo ony adunek nale y zabezpieczy  przed 
spadaniem i pyleniem. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz cymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza 
si  palenia usuwanych odpadów. 

6. KONTROLA JAKO CI 

Nie jest wymagana szczegó owa kontrola jako ci przy robotach rozbiórkowych. Roboty powinny si  
jednak odbywa  zgodnie z ogólnie obowi zuj cymi przepisami budowlanymi i zasadami sztuki 
budowlanej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj cych zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest przedmiar robót, b cy integraln  cz ci  dokumentacji projektowej. 
Jednostk  obmiarow  robót rozbiórkowych jest: - m3, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu ich przez Wykonawc  robót. 
Odbiór powinien by  przeprowadzony na podstawie wizji lokalnej w terenie, protoko ów z odbiorów 
cz ciowych, oceny aktualnego stanu wykonanych robót, w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania post pu robót. Odbiór robót obejmuje ca y zakres prac 
wyszczególniony w punkcie 1.3. Po zako czeniu robót gruz i materia y z rozbiórki powinny zosta  
wywiezione a teren posprz tany. Odbiorowi ko cowemu podlega tak e kontrola stanu uprz tni cia terenu 
po rozbiórkach i wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu sk adowania gruzu (dokumenty 
potwierdzaj ce dostarczenie 



 

gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzaj ce dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, 
kontrola ilo ci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnie  Wykonawcy lub 
podwykonawcy, któremu powierzy  to zadanie pod katem posiadanych uprawnie  do 

usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, je li takie wyst puj ). 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

Zgodnie z warunkami umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE I INFORMACJE 
Poradnik Kierownika Budowy. Od przej cia placu budowy do odbioru 
ko cowego. Wydawnictwo Forum, 2008 Praca zbiorowa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo Dashofer, 2008 
Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001r. - Prawo ochrony rodowiska (2001.62.627) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 
pa dziernika 2001r. w sprawie op at za korzystanie ze rodowiska (2001.130.1453) z pó niejszymi 
zmianami (2001.151.1703). 
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.Nr 112,poz.1206). 
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich 
ilo ci, dla których nie ma obowi zku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii ma ych i rednich   
przedsi biorstw,   które   mog   prowadzi   uproszczona  ewidencje odpadów (2001.152.1735) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wy ej. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie 
wykopów zwi zanych z budow  szybu windowego. W zakres robót wchodzi min: 
- Mechaniczne i r czne wykonanie wykopu, 
- Zasypki drenarskie, 
- Zasypanie pozosta ci gruntem z wykopu, 
- Wywóz nadmiaru gruntu, 
- zag szczenie nasypów zag szczarkami.  

 

1.4.  Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych. 
 

2. MATERIA Y 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog  by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki okre lone 
w: 
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, 
z pó niejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z 
pó niejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegó owe 
Do wykonania wykopów materia y nie wyst puj . 
Do wykonania podk adu podposadzkowego nale y stosowa  piasek zwyk y. Do zasypywania wykopów 
mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze  takich jak 
ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp. 

3. SPRZ T 
Roboty ziemne mog  by  wykonywane r cznie przy u yciu dowolnego sprz tu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia  wymagania 
techniczne w zakresie BHP.    Wykonawca powinien równie  dysponowa  



 

sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym prowadzenie robót w przypadku awarii sprz tu 
podstawowego. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST. 

4. TRANSPORT 

Materia y z wykopów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale y umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni 
adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 

uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca b dzie usuwa  na bie co i na 
asny koszt. 

Wykonawca robót b cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest posiada  stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. 
o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pó niejszymi zmianami). rodki transportu wykorzystywane 
przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP 
oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie robót powinno by  zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-
02. 

Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno 
wysoko ciowy. 
W przypadku wyst pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym, Wykonawca powinien powiadomi  o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzyma  prowadzenie robót, je eli dalsze ich prowadzenie mo e wp yn  na bezpiecze stwo 
konstrukcji lub robót. Zgod  na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy 
po przed eniu przez Wykonawc : 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 
od pierwotnego. 

5.2. Obs uga geodezyjna 

- tyczenie obiektu 

- kontrola niwelacji wykopów 

- kontrola pionowo ci obiektu. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpocz ciem prac nale y przygotowa  teren pod budow . Sposób wykonania dojazdu do obiektu 
powinien zawiera  projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawc  i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne zwi zane z wykonywaniem wykopów nale y poprzedzi  wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urz dzenia usytuowane w najbli szym s siedztwie wykopów nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem. 
Istniej  ziele  nale y skutecznie zabezpieczy  przed zniszczeniem. Sposób 
zabezpieczenia powinien zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 
Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna by  usuni ta bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu. 



 

W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu, a zw aszcza poni ej poziomu 
projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia 
odpowiednich decyzji. 
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm. 
 

5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.5.1. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty: 
 

- uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie. 
- przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów 
budowlanych, 
- uk adanie podk adu nale y prowadzi  równomiernie na ca ej powierzchni wykopu. 

5.5.2. Warunki wykonania podk adu pod posadzki: 
- uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki, równomiernie 
na ca ej powierzchni, 
- przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów 
budowlanych. 

5.6. Zasypki 

Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
co powinno by  potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 
- zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim 
robót, po oczyszczeniu dna z odpadków materia ów budowlanych i mieci. 
- uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 
- < 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych, 
- 0,50^1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi. 
- < 0,40 m - przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi 
- wska nik zag szczenia gruntu nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
- nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób niepowoduj cy 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.7. Korytowanie 

Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a 
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze 
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a jest mo liwe wy cznie za 
zgod  Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch 
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Grunt odspojony 
w czasie wykonywania koryta powinien by  odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zag szczanie pod a 

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed 
profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. 
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez 
Inspektora nadzoru, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania, w ilo ci koniecznej do 
uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci 
wska nika zag szczenia, okre lonych zgodnie z BN-77/8931-12. 



 

Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z 
tolerancj  od -20% do +10%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
Pod e po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez 
roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu pod a Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
napraw  wykona on na w asny koszt. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5. Sprawdzenie jako ciowe i odbiór robót ziemnych 
powinny by  wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

6.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : 
- sprawdzenie zgodno ci wykonania robót z dokumentacj , 
- kontrol  prawid owo ci wytyczenie robót w terenie, 
- sprawdzenie przygotowania terenu, 
- kontrol  rodzaju i stanu gruntu w pod u, 
- sprawdzenie wymiarów wykopów. 
 

6.2.  Wykonanie podk adów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie pod a 
- materia  u yty na podk ad 
- grubo  i równomierno  warstw podk adu 
- sposób i jako  zag szczenia. 

6.3.  Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materia y do zasypki 
- grubo  i równomierno  warstw zasypki 
- sposób i jako  zag szczenia. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w OST. 

7. 0BMIAR ROBÓT 

Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj cych zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, b cy integraln  cz ci  dokumentacji projektowej. 
Jednostk  obmiarow  wykonanego i odebranego koryta jest: - m2. 
Jednostk  obmiarow  wykonanych wykopów, podk adów i nasypów, zasypek i transportu gruntu jest: - 
m3. 

8. 0DBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w OST. 
Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  
projektow , niniejsz  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie



 
 
 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i SST da y wyniki 
pozytywne. Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem korytowania, wykopów, podk adów, zasypek 
podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

Zgodnie z warunkami umowy 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów. PN-
B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. cianki szczelne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych. Tolerancje kszta tu i 
wymiarów. 
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kszta towane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kszta towane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kszta tu i 
wymiarów. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. W ciwo ci wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
mieszanka. 



 
 
 

SST 03.00.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres robót obj tych SST 
 

- wykonanie p yty fundamentowej wg wytycznych dostawcy urz dzenia d wigowego,  
- wykonanie uziomu na poziomie p yty dennej i pod czenie go do istniej cej instalacji odgromowej 
budynku, 
- wykonanie konstrukcji elbetowej monolitycznej szybu windowego, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie odwodnienia i pod czenie do istniej cej burzówki, 
- wykonanie drena u, 
- wykonanie pokrycia dachowego, 
- monta  rynny i rury spustowej z dachu szybu, 
- monta  kompletnego urz dzenia d wigowego, 
- ocieplenie elewacji szybu p ytami styropianowymi gr. 15 cm wg technologii lekkiej mokrej (wyprawa 
tynkarska akrylowa barwiona w masie), 
- wykonanie otworów wej ciowych na cianie budynku z przemurowaniem istniej cych okien do 
wielko ci otworu drzwi windy, 
- wykonanie posadzek w miejscu rozbiórki cian dla drzwi wej ciowych do windy, 

1.3. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIA Y 
2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mog  by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki okre lone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016; z pó niejszymi zmianami), 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 

z pó niejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materia y powinny by  jak okre lono w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone zostan  przez 
Inspektora nadzoru. 
Materia y okre lone jako systemowe oznacza to, i  nale y stosowa  tylko materia y stanowi ce pe en, 
atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopu ci  do wybiórczego stosowania materia ów. 
Taki uk ad wykonawstwa musi by  ca kowicie zdyskwalifikowany -jako nie daj cy jakiejkolwiek 
gwarancji jako ci i trwa ci wykonanych robót. 



 
 
 

Sk adowanie: 
Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcj  producenta, z dala od ród a ciep a i materia ów atwopalnych. 
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe. 

2.2. Wymagania szczegó owe 

2.2.1. Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  u ycie  wód  ciekowych,   kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych 

uszcze organiczne, oleje i mu . 
2.2.2. Wyroby ceramiczne 

Ceg y ceramiczne dostarczone na paletach powinny by  nacechowane znakiem wytwórcy i posiada  
dokument o jako ci i parametrach technicznych. 
Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B-12050:1996: 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%. 
- Wytrzyma  na ciskanie 15 MPa. 
- Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na 
inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej 

kni cie. Ilo  cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza 
ni : 

 

- 2 na 15 sprawdzanych cegie  
- 3 na 25 sprawdzanych cegie  
- 5 na 40 sprawdzanych cegie . 

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub 
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 
dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale y 
stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszcze  obcych. 

2.2.4. Mieszanka betonowa 
Nie dopuszcza si  wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi by  
wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiada  wyniki bada  laboratoryjnych 
Mieszanka betonowa powinna odpowiada  wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub 
PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych. 

2.2.5. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spe nia  wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 
warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-
ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu hutniczego do czonego przez 
wytwórc  stali. 
Tre  atestu oraz cechowanie wi zek i kr gów powinno by  zgodne z postanowieniami powy ej 
przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z 
podzia em wg wymiarów i gatunków. Nale y d , by stal by a magazynowana w miejscu nie 
nara onym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do  monta u  pr tów zbrojenia  nale y  

ywa  wy arzonego drutu  stalowego, tzw. 



 

wi za kowego, o rednicy nie mniejszej ni  1,0 mm. 
Przy rednicach pr tów wi kszych ni  12 mm stosowa  drut wi za kowy o rednicy 1,5 mm. 

2.2.6. Podk adki dystansowe 
Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych. 
Podk adki dystansowe musz  by  mocowane do pr tów. Nie dopuszcza si  stosowania podk adek 
dystansowych z drewna, ceg y lub pr tów stalowych. 

2.2.7. Deskowanie - szalunki systemowe 
Do betonowania konstrukcji nale y u ywa  szalunków systemowych. 
Powinny one: 
- by  wykonane z materia ów, które nie deformuj  si  pod wp ywem warunków atmosferycznych, 
ani na skutek zetkni cia si  z mieszank  betonow , 

 

- by  w dobrym stanie technicznym, 
- dostosowane do obowi zuj cych modu ów projektowych, 
- pozwala  na formowanie ró nych elementów konstrukcyjnych, 
- dawa  równ  i g adk  powierzchni  betonu po rozformowaniu, 
- zapewnia atwy monta  i demonta , 
- pozwala  na wielokrotne stosowanie. 
Do smarowania elementów deskowa  stykaj cych si  z betonem nale y stosowa rodki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa . 

2.2.8. yty polistyrenu ekstrudowanego, frezowane gr.15 cm (na cianach zewn trznych poni ej gruntu), 
o g sto ci 33 kg/m3, nasi kliwo ci wod  < 0,06%, wytrzyma ci na ciskanie 0,25-0,30N/mm2, 
oporze  cieplnym  R=1,8  m2 x K/W. Wymiary: -d ugo  - 1265 mm, szeroko  - 615 mm. P yty 
powinny posiada  kraw dzie z wr bem schodkowym. Zakres temperatur stosowania -50*C do +75*C. 

 

3.2.9. yty we ny mineralnej gr. 15cm, o prostopad ym do ciany uk adzie w ókien do ocieplenia cian 
zewn trznych ponad poziom terenu, 

- ci ar w asny 0,90 kN/m3, krótkotrwa a nasi kliwo  wod  < 0,3 kg/m2 , wytrzyma  na 
rozci ganie prostopadle do powierzchni >100kPa, zakwalifikowana jako wyrób niepalny. 

2.2.10. yty we ny mineralnej gr. 15cm,  do ocieplenia stropodachu - ci ar w asny 1,30 kN/m3, 
krótkotrwa a nasi kliwo  wod  < 1,0 kg/m2 , zakwalifikowana jako wyrób niepalny. 

2.2.11. yty we ny mineralnej ze spadkiem 5%, do ocieplenia stropodachu - ci ar w asny 1,65 kN/m3, 
krótkotrwa a nasi kliwo  wod  < 1,0 kg/m2 , zakwalifikowana jako wyrób niepalny. 

2.2.12. Folia paroizolacyjna, stabilizowana - grubo  0,2mm, w warstwach dachowych, opór dyfuzyjny 
>360[m2 godz. hPa/g]. 

2.2.13. Preparat polepszaj cy przyczepno  do gruntowania ch onnych i niech onnych pod y o 
parametrach co najmniej równych jak: 

 

Rodzaj emulsja bitumiczna  

Baza Elastomery, bitum, dodatki 

Rozpuszczalniki woda 

Kolor Na wie o br zowy, po wyschni ciu czarny 

sto  oko o 1,00 g/cm³ 

 

 



 

Emulsja bitumiczna o uniwersalnym zastosowaniu o parametrach co najmniej równych jak: 
 

Rodzaj emulsja bitumiczna ulepszona lateksem 

Baza emulsja bitumiczna 

Rozpuszczalniki woda 

Kolor czarno - br zowy 

sto  oko o 1,05 g/cm³ 

 
Izolacja zewn trzna w postaci dwusk adnikowej, grubowarstwowej masy bitumicznej o parametrach co 
najmniej równych jak: 
 

Rodzaj dwusk adnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna 

Sk adniki emulsja bitumiczna zawieraj ca polistyren i uszlachetniona tworzywami 
sztucznymi, proszek reakcyjny 

Rozpuszczalniki brak 

Kolor czarny 

Czas obróbki w 
temperaturze 20°C oko o 1,5 godziny 

sto  

emulsja lateksowa zawieraj ca polistyren --> oko o 0,66 g/cm³ 

ci ar nasypowy proszku reakcyjnego --> oko o 1,35g/cm³ 

sto  mieszanki --> oko o 0,88 g/cm³ 

Odporno  termiczna 100°C 

 
Zaprawa uszczelniaj ca stanowi ca hydraulicznie reaguj cy produkt na bazie cementu, zawieraj ca 
sk adniki krystalizuj ce i zamykaj ce kapilary, do mineralnych uszczelnie  elementów budynków i 
budowli przed wilgoci  wyst puj  od strony pod a, wod  infiltracyjn  oraz wod  pod ci nieniem. 
 
 
Trójk tna ta ma bitumiczna o parametrach co najmniej równych jak: 
 

Rodzaj bitumiczna ta ma uszczelniaj ca modyfikowana polimerami 
Sk adniki bitum, wype niacze, kauczuk 

Kolor czarny 
sto  w temperaturze 20°C 1,10 - 1,30 g/cm³ 

Konsystencja sta  
Punkt mi knienia zgodnie ok. 110°C 

 



 

2.2.15. Papa asfaltowa modyfikowana elastomerami (SBS), podk adowa, termozgrzewalna na osnowie z 
ókniny poliestrowej o gramaturze nie mniej ni  200g/m2 - grubo  4,5mm, potwierdzona odporno  

na zginanie w temp. -25*C, odporno  cieplna 100*C. 

2.2.16. Papa asfaltowa modyfikowana elastomerami (SBS), wierzchnia, termozgrzewalna na osnowie z 
ókniny poliestrowej o gramaturze nie mniej ni 200g/m2 - grubo  5,0mm, potwierdzona odporno  

na zginanie w temp. -25*C, odporno  cieplna 100*C. 

2.2.17. Cement i wapno, które powinny spe nia  wymagania podane w normach. 

2.2.18. Piasek(PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy, a w szczególno ci: -nie 
zawiera  domieszek organicznych 
-mie  frakcje ró nych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

-do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 
rednioziarnisty. 

2.2.19. Szpachlówka gipsowa. 
Bia a masa szpachlowa o przed onym czasie wi zania do wykonywania g adzi 
gipsowych: 
- przyczepno  - 0,30MPa, 
- sto  w stanie suchym - 1,0g/cm3. 

2.2.20. Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa( kolorystyka w uzgodnieniu z U ytkownikiem ) 
- zaprawa klejowa cementowa, mrozo- i wodoodporna, o du ej paroprzepuszczalno ci, przyczepno ci 
do betonu min. 0,6MPa, przyczepno ci do styropianuj min. 0,1MPa, odporno ci na temperatury -20°C 
do +60°C, o g sto ci w stanie suchym ok. 1,3kg/dm3(do przyklejania p yt styropianu). 
- zaprawa klejowa cementowa, mrozo- i wodoodporna, o du ej paroprzepuszczalno ci, przyczepno ci 
do betonu min. 0,6MPa, przyczepno ci do we ny mineralnej min. 0,012MPa, odporno ci na 
temperatury -20°C do +60°C, o g sto ci w stanie suchym ok. 1,3kg/dm3(do przyklejania p yt 
fasadowych z we ny mineralnej). 
- siatka zbroj ca z w ókna szklanego o gramaturze min. 145g/cm2, o równym i trwa ym splocie, 
odporna na alkalia, do wysoko ci 2,0 m siatka podwójna, 
- podk ad tynkarski - o g sto ci 1,5 g/cm3, przyczepno ci do pod a betonowego 1,0 MPa, 

 

- tynk akrylowy, cienkowarstwowy o g sto ci 1,9 g/cm3, przyczepno ci min. 0,3 MPa, odporny na 
temperatury od -20 C do +60 C, 
- preparat gruntuj cy o g sto ci emulsji 1,0 g/cm3, 

 

2.2.21. Tynk kamyczkowy na bazie ywicy syntetycznej - ok adzina coko u wg projektu kolorystyki. 

2.2.22. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach wewn trznych stosowa  farby emulsyjne do wymalowa  wewn trznych, 
wodorozcie czalne, zapewniaj ca oddychanie cianom, odporna na zmywanie na mokro. 

2.2.23. Blacha stalowa, ocynkowana o grubo ci 0,55mm - obróbki blacharskie 

2.2.24. ytki gress 30x30cm gr.8mm 
- twardo  wg skali Mahsa - 8° 
- cieralno  -V klasa odporno ci na cieranie 
- nasi kliwo ci wodna - <0,5% 
- antypo lizgowe ( wyko czenie antypo lizgowe = 10 w skali 1-13), 
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: 
- ugo  i szeroko :    ±1,5 mm 
- grubo : ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
Cokoliki z p ytek gres wysoko ci 12,5cm z zaokr glon  kraw dzi  górn . 

2.2.25. Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie: 
- przyczepno  min. 0,5 MPa, 



 

- sto ci w stanie suchym ok. 1,4 kg/ dm3. 
 
 

2.2.26. Zaprawy do spoinowania. 
Zaprawy do spoinowania musz  odpowiada  wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. Nale y zastosowa  fug  elastyczn  w kolorze u ytych p ytek. 

2.2.27. Wyk adzina rulonowa PCV. 
Wyk adzina homogeniczna PCV, wzmocniona poliuretanem iQ PUR dopasowana kolorem i 
wzorem do istniej cych: 
- grubo  ca kowita : 2mm 
- waga ca kowita : 2800g/m2 
- grupa cieralno ci wg EN-660-2 : Grupa P 
- odporno  na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
- oddzia ywanie krzes a na rolkach wg EN 425 : odporna 
- klasa ogniotrwa ci wg EN 13501-1: Bfls1 
- ciwo ci antypo lizgowe wg DIN 51130 : R9 
- ciwo ci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
- odporno  barwy na wiat o wg EN ISO 105-B02 : >6 
- odporna na rozwój bakterii i grzybów 

2.2.28. Klej do wyk adzin winylowych, zalecany przez producenta wyk adziny. 
Sznur spawalniczy do termicznego czenia poszczególnych arkuszy wyk adziny, wg instrukcji 
producenta wyk adziny. 
Rolki wyk adziny nale y przechowywa  w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 

2.2.29. Zaprawa samopoziomuj ca 
Anhydrytowa masa o w ciwo ciach samopoziomuj cych wykonywana jako pod e pod posadzki 
PCV. 

2.2.30. Sznur spawalniczy do termicznego czenia poszczególnych arkuszy wyk adziny, wg instrukcji 
producenta wyk adziny. 

2.2.31. Dwuteowniki stalowe. 
Dwuteowniki walcowane gotowe ze stali St3SX; St3SY powinny odpowiada  wymaganiom norm: 
PN-EN 10024:1998, PN-EN 10025:2002. 

3. SPRZ T 

Do wykonania robót b cych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa  sprz t przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spe niaj cy wymagania techniczne w 
zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowi zany do u ywania 
jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko 
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Materia y i elementy powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, eby unikn  
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas transportu materia y 
i elementy konstrukcji powinny by  u one równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, 
zabezpieczone przed mo liwo ci  przesuwania si , uszkodzenia lub utrat  stateczno ci. rodki 
transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycznymi. 
Materia y nale y transportowa  w opakowaniach fabrycznych. 

Transport mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo  samochodów 
nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci 



 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie 
transportu w mieszance nie mo e nast pi : segregacja, zmiana konsystencji i sk adu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by  d szy od warto ci podanych w 
normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b dzie usuwa  na bie co i na w asny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. prace murarskie 

Zamurowania nale y wykonywa  warstwami z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci 
spoin, do pionu i poziomu. 
W miejscu po czenia murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione 
ko cowe. Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceg  
such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub moczy  w 
wodzie. 
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach je li nie ma szczególnych wymaga  nale y 
przyjmowa  grubo  normow  spoiny 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo  maksymalna 
nie powinna przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by  dok adnie 
wype nione zapraw . 

5.2. prace zwi zane z monta em szybu windowego 
 

ciany szybu windy- gr. 20 cm, elbetowe monolityczne z betonu C25/30                                                                                        
konstrukcyjnego wykonawczego producenta 
szybu windowego.  
Projekt wykonawczy szybu windowego zleci  producentowi prefabrykatów. 
 
Za eniem technologicznym jest uzyskanie monolitycznego zamka na ca ej d ugo ci czenia 
elementów prefabrykowanych (w pionie), co uzyskuje si  przez: 

a) czenie wszystkich cian prefabrykowanych ze sob  za pomoc  zamków sk adaj cych si  z p tli 
(linki stalowe przenosz ce si  w ka dym kierunku min. 14 kN) 
umieszczonych na wysoko ci ciany w ilo ci min. 3 - 4 sztuk, w specjalnie 
wyprofilowanych bruzdach; p tle stalowe (d ugo ci wystaj ca z prefabrykatu 100 lub 120 mm) lub 
listew stalowych czone s  ze sob  pr tem #16 ze stali Bst500-s lub 
innym wykazanym na rysunku (szczegó y opracowania wg rys. wykonawczych 
prefabrykatów), 
b) wype nienie zamków betonem B25 z domieszk rodka p czniej cego. Dopuszcza si  wykonanie 
betonu na bazie cementu hutniczego (bez dodatku rodka p czniej cego) w okresie letnim lub 
betonem zalewowym do zalewanie spoin z po czeniem zamkni tym si owo do czenia betonowych 
elementów budowlanych. 
Elementy na plac budowy przewo one s  transportem samochodowym w pozycji pionowej na 
stojakach stalowych. Monta cian odbywa bezpo rednio z „kó 1' d wigami samochodowymi lub 
stacjonarnymi. Dopuszcza si  sk adowanie elementów ciennych na placu budowy tylko w pozycji 
pionowej na specjalnych stojakach. 
Przed monta em cian nale y wyznaczy  osie lub kraw dzie cian oraz ustawi  podk adki niwelacyjne 
z twardych tworzyw sztucznych. 

ciany nale y montowa  na zwil onej powierzchni stropu lub p yty na 2 cm warstwie betonu C20/25 
(na kruszywie o frakcji do 8 mm) i na podk adkach plastykowych - monta  na wcisk, za pomoc  
podpór sko nych, którymi mo na wyregulowa  pionowe ustawienie elementu. 
Poszczególne elementy nale y tak ustawia , aby dolna p tla wystaj ca ze ciany zakotwi a si  w 
pr cie startowym wypuszczonym z p yty fundamentu lub stropu. Pomi dzy cianami 
prefabrykowanymi w pionie za ono szczeliny monta owe o szeroko ci 2cm. 
Po ustawieniu cian w w ach czeniowych, pr tem #16 nale y po czy  wystaj ce p tle stalowe 
(pr t cznikowy jest przed ony min 50cm ponad strop kolejnej kondygnacji) Betonowanie zamków 
nale y wykona  po uprzednim zaszalowaniu i obfitym zwil eniu wod  wewn trznej powierzchni 



 

zamka. W tym celu nale y u  mieszanki betonowej C16/20 z kruszywa o wielko ci frakcji do 8mm, 
o konsystencji pó ciek ej. Zalecane jest dodanie do mieszanki betonowej rodka p czniej cego, który 
w du ej mierze zapobiega powstawaniu rys skurczowych mog cych pojawi  si  na czeniu cian. 
Podczas zalewania, nale y zwróci  szczególn  uwag  na szczelne wype nienie zamka mieszank  
betonow . 
Wykona  zabezpieczenie przesuwu szybu windowego na poziomie wie ców ka dej kondygnacji. 
Po czenie wykona  na bazie kotew wklejanych w istniej ce wie ce elbetowe. Po czenie to musi 
zapewnia  przenoszenie si  poziomych (parcie, ssanie wiatru)  i umo liwia  przesuw pionowy 
(elementy rozszerzalno ci).  
 
DOPUSZCZA SI  WYKONANIE SZYBU WINDOWEGO W INNEJ TECHNOLOGII NI   
PREFABRYKAT ELBETOWY (NP KONSTRUKCJA ELBETOWA MONOLITYCZNA,  
KONSTRUKCJA ELBETOWO-MUROWANA, KONSTRUKCJA STALOWA I INNE)  POD  
WARUNKIEM WYKONANIA PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEZ OSOB  POSIADAJ   
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA ORAZ SPE NIENIU WYMAGA  ART 36a USTAWY PRAWO 
 BUDOWLANE 
 

5.3. Izolacje 
 
5.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.3.1.1. Wykonanie izolacji p yty podszybia 
Izolacja przeciwwilgociowa systemowa. 
Pod e musi by  pozbawione zadziorów lub ostrych nierówno ci oraz nie mo e by  zabrudzone 
ziemi . Nale y usun  mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne elementy obni aj ce przyczepno . 
Pod e powinno by  stabilne, czyste, wolne od kurzu i pozbawione substancji rozdzielaj cych. 
Pod e musi by  ch onne, mo e by  lekko wilgotne, ale nie mokre. 
Zagruntowanie powierzchni nale y wykona  przy pomocy roztworu gruntuj cego. 
Po wyschni ciu warstwy gruntuj cej pod e jest przygotowane do na enia pow oki 
grubowarstwowej. 
Pow oka  jest gotowa do u ycia po dok adnym wymieszaniu obydwu sk adników a  do uzyskania 
jednolitej masy, nanosi si  go za pomoc  pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na pod e 
przygotowane w powy ej opisany sposób. Nie jest mo liwe przygotowanie samego sk adnika 
bitumicznego bez domieszki proszku 
reakcyjnego. Przed u yciem nale y krotko przemiesza  emulsj  przy pomocy mechanicznego 
mieszad a „U” na wolnych obrotach, a  do uzyskania jednolitej p ynnej konsystencji. Nast pnie 
dodaje si  porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sk adniki nale y dobrze wymiesza  przy pomocy 
mieszad a a  do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 2 do 3 minut). 
Ilo ci sk adnika A i B s  wzajemnie 
dopasowane. 
Czas obróbki wynosi ok. 1,5 godziny przy temperaturze materia u ok. 20°C. W wysokich 
temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. Pow oka nie mo e by  stosowany podczas mrozów 
lub przed deszczem. Produkt nanosi si  w temperaturze otoczenia powy ej 5°C. Przed zaizolowaniem 
ca ej powierzchni 
nale y w miejscach czenia si  muru z aw  zastosowa  trójk tn  ta  bitumiczn . 
Nale y nadtopi  palnikiem dwa boki trójk tna równoramiennego i docisn  do k ta prostego miedzy 
aw  a cian  pionow  na wcze nie zagruntowane pod e, czas schni cia ok. 20 min. Nast pnie 

mo na nak ada  warstwy hydroizolacyjne.  
Przed zasypaniem, w celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym hydroizolacji, nale y 
zamontowa  p yty XPS gr. min. 15 cm przy pomocy dwusk adnikowej, grubowarstwowej masy 
bitumicznej ( nanie  cztery punkty masy po rogach i jedn  w rodku, p yt  nale y przyklei  do 
wyschni tej hydroizolacji). 



 

Od strony wewn trznej nale y zastosowa  emulsj  bitumiczn  ulepszon  lateksem. Nale y j  uk ada  
w dwóch warstwach (druga warstwa po ca kowitym wyschni ciu pierwszej) za pomoc  miot y, 
szczotki lub urz dzenia do natryskiwania bezpowietrznego. 

5.3.1.2. Wykonanie izolacji cian fundamentowych - ciana elbetowa zag biona w gruncie. Pod e 
musi by  niezmro one, no ne, równe i wolne od smo y, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszcze . Kraw dzie nale y sfazowa  (zukosowa ) za  wyoblenia odpowiednio 
zaokr gli . Nale y zbi  wystaj ce resztki zaprawy, kraw dzie odsadzki fundamentowej nale y 
oczy ci  z gruzu i ziemi. 
Powierzchnie zagruntowa , a nast pnie na  materia  izolacyjny. Prace wykona ci le wg 
instrukcji producenta materia u przyj tego do realizacji. 
Po pe nym zwi zaniu i wyschni ciu pow oki uszczelniaj cej mo na przyst pi  do przyklejania p yt 
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nie wolno sypa  bezpo rednio 
na stwardnia  izolacj  gliny, gruzu ani wiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nas onecznienia 
nale y roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa  wczesnym 
ranem lub pó nym wieczorem albo stosowa  zacienienia. 

5.3.1.3. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. 
Pap  podk adow  nale y mocowa  na ca ej powierzchni do pod a za pomoc czników 
metalowych, z zastosowaniem zak adów przewidzianych przez producenta. Pap  wierzchniego krycia 
nale y zgrza  na ca ej powierzchni do pod a. Zak ady boczne na szeroko ci pasa pozbawionego 
posypki trzeba zgrza  tak, aby w spoinie nast pi  wyp yw bitumu o szeroko ci od 0,5 do 1 cm, a 
zak ady czo owe zgrza  na szeroko  od 12 do 15 cm. Wyp ywaj  mas  asfaltowo-kauczukow  
nale y posypa  posypk  w kolorze papy w celu zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, a tak e 
podniesienia estetyki pokrycia. 

5.3.2. Izolacje termiczne 

5.3.2.1. Wykonanie izolacji termicznej cian fundamentowych - ciana elbetowa zag biona w gruncie. 
Do wykonania izolacji termicznej cian fundamentowych, nale y zastosowa  p yty polistyrenu 
ekstradowanego, frezowanego gr. 15cm, wg technologii producenta wodnej dyspersji asfaltów 
modyfikowanej kauczukiem syntetycznym, zastosowanej do wykonywanie pow oki izolacyjnej 
przeciwwilgociowej. 

5.3.2.2. Wykonanie izolacji termicznej cian zewn trznych. 
Do wykonania izolacji termicznej cian zewn trznych powy ej gruntu, nale y zastosowa  kompletny 
system ocieplenia technologi  lekk  mokr . 

Prace ociepleniowe nale y prowadzi  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych. Temperatura 
pod a i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materia ów, 
powinna wynosi  od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta  os oni ta i zabezpieczona przed 
wp ywem opadów atmosferycznych, bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem silnego wiatru. 
Pod e powinno by  no ne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mog cych powodowa  
os abienie przyczepno ci zaprawy. Lu ne lub s abo przylegaj ce fragmenty nale y sku , a ubytki 
uzupe ni  materia ami zalecanymi do tego typu prac. W przypadku pod a s abego, pyl cego, b  
te  pod a o du ej ch onno ci, nale y przeprowadzi  gruntowanie emulsj  przeznaczon  do tego 
celu. 

Mocowanie p yt we ny mineralnej. 
Wykonanie ocieplenia nale y rozpocz  od zamocowania na cianie listwy coko owej. Elementem 
mocuj cym we  do pod a jest warstwa zaprawy klejowej oraz ko ki z tworzywa sztucznego z 
metalowym, ocynkowanym trzpieniem w ilo ci 8 szt. na 1m2. G boko  zakotwienia ko ków w 
warstwie konstrukcyjnej ciany wykonanej z materia ów pe nych powinna wynosi  min. 6 cm. 
Powierzchni  p yt nale y najpierw przeszpachlowa  cienk  warstw  zaprawy, a nast pnie na  
„w ciw  warstw " metod  „pasmowo-punktow ". 
Naniesiona na p yt  zaprawa powinna obejmowa  co najmniej 40% jej powierzchni. Po 
na eniu zaprawy, p yt  nale y bezzw ocznie przy  do pod a i docisn . 
Prace wykona ci le wg instrukcji producenta systemu materia ów przyj tego do realizacji. 



 

Wykonanie warstwa zbrojonej 
Warstw  zbrojon  stanowi siatka z w ókna szklanego, zatopiona w zaprawie klej cej. Siatka ta 
posiada odpowiedni  wytrzyma  mechaniczn , równy i trwa y splot i jest odporna na alkalia. Do 
wykonania warstwy zbrojonej mo na przyst pi  nie wcze niej ni  po trzech dniach od przyklejenia 

yt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówno ci p aszczyzny p yt 
styropianowych. W celu zwi kszenia odporno ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, 
na wszystkich naro ach pionowych budynku oraz na naro ach o cie y drzwi i okien, nale y wklei  
aluminiowe listwy naro ne. W dalszej kolejno ci nale y wzmocni  powierzchnie cian w s siedztwie 
styku pionowych i poziomych naro y otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w 
zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by  ustawione pod k tem 45° 
do linii wyznaczonych przez kraw dzie o cie y. 
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej równomiernie po ca ej 
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w ni  kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisn  
siatk  w zapraw  jedynie w kilku punktach, a pó niej dok adnie zatopi  ca y pas pac  z bat . 
Prawid owo zatopiona siatka powinna by  ca kowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie 
powinna bezpo rednio styka  si  z powierzchni  p yt. Warstwa zbrojona musi by  warstw  ci , tzn. 
e kolejne pasy siatki musz  by  uk adane z zak adem min. 10 cm, za  na naro ach powinien on 

wynosi  min. 15 cm. Zak ady siatki nie mog  pokrywa  si  ze spoinami mi dzy p ytami 
styropianowymi. W cz ci parterowej budynku, a tak e na coko ach nale y stosowa  dwie warstwy 
siatki. Ostatni  czynno ci  jest wyg adzenie warstwy zbrojonej pac  metalow . Staranno  prac jest 
szczególnie wa na, nie tylko ze wzgl dów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Je eli po wyg adzeniu 
pozostan  jakie  nierówno ci, to nale y je koniecznie zeszlifowa , poniewa  ze wzgl du na ma  
grubo  wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mog  one uniemo liwi  jej prawid owe 
wykonanie. 
 

Warstwa wyko czeniowa 
Do wykonania warstwy wyko czeniowej mo na przyst pi  po oko o trzech dniach od na enia 
warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nale y wykona  podk ad z masy tynkarskiej. Podk ad 
zwi kszaj cy przyczepno  tynku do pod a powinien by  odpowiedni dla danego rodzaju tynku. 
Podk ad mo e stanowi  tymczasow  warstw  ochronn  warstwy zbrojonej (zanim zostanie na ony 
tynk) przez okres do sze ciu miesi cy od jej wykonania. 
Warstw  wyko czeniow  systemu stanowi tynk cienkowarstwowy akrylowy, na bazie wodnej 
dyspersji ywic syntetycznych ,o grubo ci kruszywa 2,0 mm. Tynk nak ada si  warstw  o grubo ci 
ziarna kruszywa, przy pomocy g adkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materia u nale y ci gn  
do wiadra i wymiesza . Powsta  powierzchni  zatrze  g adk  pac  z tworzywa. Czas otwartej pracy 
(pomi dzy naci gni ciem masy a zatarciem) zale y od ch onno ci pod a. 
Materia  nale y nak ada  metod  „mokre na mokre", nie dopuszczaj c do zaschni cia zatartej partii 
przed naci gni ciem kolejnej. 
Przerwy technologiczne nale y z góry zaplanowa  tak, by móc je ukry  w detalach architektonicznych 
(np. otwory, naro niki, za amanie budynku). Je eli nie ma takiej mo liwo ci, wówczas cian  musi 
tynkowa  tylu robotników, aby przerw technologicznych nie by o w ogóle. 

Twardniej cego materia u nie nale  rozrabia  wod  . Dla uzyskania optymalnych walorów 
estetycznych zaleca si  wykonanie elewacji stanowi cej odr bn  ca  w jednym etapie 
wykonawczym, materia em zamówionym jednorazowo. 

ównym elementem mocuj cym styropian do pod a jest zaprawa klej ca. Nak ada si  j  na 
powierzchni  p yty metod  "pasmowo-punktow ". Szeroko  pryzmy obwodowej u onej wzd  
kraw dzi p yty powinna wynosi  co najmniej 3 cm. Na pozosta  powierzchni  nale y na  
równomiernie 6 placków o rednicy 8+12 cm. Naniesiona na p yt  zaprawa powinna obejmowa  co 
najmniej 40% jej powierzchni. Po na eniu zaprawy, p yt  nale y bezzw ocznie przy  do 
pod a i docisn . 
Dodatkowe mocowanie mo na wykonywa  po up ywie 24 godzin od przyklejenia p yt. G boko  
zakotwienia ko ków w warstwie konstrukcyjnej ciany wykonanej z materia ów pe nych powinna 
wynosi  min. 6 cm. Prawid owo osadzone dyble nie wystaj  ponad powierzchni  wi cej ni  1mm, a w 
przypadku zag bienia ich w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 



 

Po czenie systemu ociepleniowego z pozosta ymi elementami 
Miejsca po cze  systemu ociepleniowego np. z obróbkami blacharskimi - nale y uszczelni  
odpowiednimi materia ami trwale elastycznymi (np. kitami , uszczelkami rozpr nymi itp. ) Nie 
uwzgl dnienie tych zasad mo e doprowadzi  do powstania rys i szczelin , w które wniknie woda 
obni aj c trwa  ca ego uk adu ociepleniowego. 
 
 
 

5.3.2.3. Wykonanie izolacji termicznej dachu. 
Izolacje termiczn  dachu wykona  z p yt we ny mineralnej gr. 15cm uk adanej na p ycie elbetowej i 
folii paroszczelnej. Nachylenie po aci dachowej ukszta towa  z wykorzystaniem p yt we ny 
mineralnej, ze spadkiem jednostronnym 5% . P yty we ny mineralnej mocowa  do pod a za pomoc  

czników metalowych. 
 

5.4. Tynki wewn trzne 

5.4.1. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych. 
Przed rozpocz ciem tynkowania, wszystkie kraw dzie wypuk e, nale y zabezpieczy  k townikiem 
ochronnym, aluminiowym. 
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami, usun  ewentualne 
plamy z rdzy i substancji t ustych oraz zagruntowa  odpowiednim rodkiem (najlepiej - polecanym 
przez producenta tynku) przed przyst pieniem do dalszej obróbki. Pod e betonowe pod tynk 
powinno by  równe, lecz szorstkie. G adkie pod e betonowe nale y naci  d utami a nast pnie 
oczy ci  z py u i kurzu. 
Obrzutk  wykonuje si  z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo ci nieprzekraczaj cej 3+4 mm na cianach 
i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej obrzutki powinna wynosi  10+12 cm 
zanurzenia sto ka. 
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstw  tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropieniu jej wod . Grubo  narzutu powinna wynosi  8+15 mm, a g sto  zaprawy nie 
powinna przekracza  9 cm zanurzenia sto ka. Po naniesieniu narzutu nast puje równanie go za 
pomoc aty. Narzut w naro ach wykonuje si  za pomoc  pac w kszta cie k townika. 
W przypadku tynków kat. III narzut powinien by  wyrównany i zatarty jednolicie na g adko. Marka 
zaprawy na narzut powinna by  ni sza ni  na obrzutk . 
W czasie wysychania i dojrzewania u onego tynku nale y zapewni  odpowiedni , swobodn  
cyrkulacj  powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nale y zapewni  temperatur  powy ej 
5°C. 
Po wyschni ciu tynku, minimum po 14 dniach (w zale no ci od warunków pogodowych), na cianach 
wewn trznych i sufitach nale y wykona  g ad  gipsow , po uprzednim zagruntowaniu pod a 
preparatem s cym do tego celu. 

5.4.2. Wykonanie g adzi gipsowych. 
Do przygotowania g adkiego pod a pod malowanie nale y powierzchni  tynku wyszpachlowa  
dwukrotnie szpachlówk  gipsow . 
Na sufit i ciany otynkowane, nak ada si  dwie warstwy szpachlówki gipsowej, a po wyschni ciu   
ka dej szlifuje. Grubo  g adzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno  pod y gipsowych nie mo e by  
wi ksza ni  7% (wagowo), a pozosta ych pod y - 8%. G adzi gipsowej nie wykonuje si  w 
miejscach przewidzianych do ob enia p ytkami ceramicznymi, glazurowanymi. 

5.5. Prace malarskie. 
ciany malowa  dwukrotnie farb  emulsyjn  w kolorze uzgodnionym z U ytkownikiem. Prace 

malarskie nale y prowadzi  zgodnie z zasadami BHP, obowi zuj cych przy tego typu pracach. 
Prace malarskie nale y rozpocz  od oczyszczenia powierzchni z kurzu, brudu, t uszczu. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z 
jakiej ma by  wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:35. 



 

Wilgotno  powierzchni przewidzianych pod malowanie powinna by  nie wi ksza ni  4%. Roboty 
malarskie powinny by  wykonywane w temperaturze nie ni szej ni  +5°C (z zastrze eniem, aby w 
ci gu doby nie nast powa  spadek temperatury poni ej 0°C) i nie wy szej ni  + 22°C. 

5.6. Wykonanie posadzki z p ytek gress. 
Wykonanie posadzki i coko ów wys. 12,5cm z p ytek gress z zastosowaniem zaprawy klejowej o 
przyczepno ci min. 0,5 MPa i g sto ci w stanie suchym ok. 1,4 kg/ dm3. Przed klejeniem rozliczy  

ytki wg wymiaru i wzoru i przewidzie  miejsce doci cia, które uzgodni  z Inspektorem Nadzoru. 
Wzd cian przyklei  cokolik z takiego samego gresu jak posadzka. Fugi szeroko ci 3mm. 
Przyst puj c do uk adania p ytek nale y stosowa  ni ej wymienione zasady: 
- sprawdzi  wytrzyma  podk adu na odrywanie sprz tem przeno nym (wymagane 1,5 N/mm2), 
- dokona  wyboru odpowiednich zapraw klej cych i spoinowych w zale no ci od warunków realizacji 
robót, 
- pod a, do których mocowane s  p ytki, nie mog  by  zawilgocone; w przypadku pod y 
betonowych - dopuszczalna wilgotno  3%, 
- zapraw  klejow  nale y nak ada  na pod a pack  z bat  a p ytk  nale y docisn  do kleju nie 
pó niej ni  po 15 min. od na enia zaprawy na pod a, resztki zaprawy usuwa  na bie co wod , 
wymagana grubo  zaprawy od 7+10mm, temperatura uk adania od 
+5 +30°C, spoinowanie ok adziny z p ytek mo na wykona  po 7 dniach od ich u enia stosuj c 
systemow  zapraw  elastyczn  do wype niania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy 
klejowej nale y wype ni  masa elastyczn  na bazie silikonu. Spoiny nale y spoinowa  w 
sposób gwarantuj cy ich skuteczne wype nienie. 
- zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie p ytek nale y wykona  zgodnie z 
wymaganiami technologii okre lonej przez producenta systemu. 
ata kontrolna o d . 2 m przy ona w dowolnym miejscu ok adziny w dwóch prostopad ych do siebie 

kierunkach, nie powinna wykazywa  odchyle  wi kszych ni  2 mm. 

5.7. Wykonanie posadzki pcw. 
Pod e pod wyk adzin  powinno by  g adkie, o odpowiedniej wytrzyma ci, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze  i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu 
uzyskania jak najlepszej jako ci pod a przy podk adach cementowych, nale y zastosowa  mas  
samopoziomuj  gr. 2-5mm., renomowanych producentów przeznaczon  do stosowania pod 
wyk adziny elastyczne. Posadzka musi by  szczelna i nie nasi kliwa. Wilgotno  pod a (CM-%) nie 
powinna by  wy sza ni  2,0%. 
Przed instalacj  wyk adzin  nale y pozostawi  (roz ) w pomieszczeniu , w którym b dzie 
montowana, aby przyj a temperatur  otoczenia i pozby a si  napr . Nale y unika  marszczenia i 
zaginania wyk adziny. 
Wyk adzin  nale y u  tak, aby linie styku mi dzy arkuszami przebiega y prostopadle do ciany z 
oknami. Sztukowanie arkuszy na d ugo ci jest niedopuszczalne. Monta  wyk adziny zgodnie z 
fachowymi regu ami powinien odbywa  si  w temperaturze otoczenia o warto ci oko o +18°C i w 
warunkach wilgotno ci wzgl dnej - max. 65% (idealna wilgotno  to 40-60%). Temperatura samej 
pod ogi nie powinna by  ni sza ni  15°C. Do monta u wyk adzin PCW powinien by  stosowany klej 
dyspersyjny. Nale y u ywa  kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyk adziny nale y 

czy  termicznie przy pomocy sznura spawalniczego zalecanego przez producenta wyk adziny. 
Wyk adzin  nale y wywin  na cian  na wysoko  10cm, stosuj c listwy wyoblaj ce. Dopuszczalna 
szeroko  spoin mi dzy arkuszami nie powinna przekracza  0,5mm.Klej dyspersyjny, kontaktowy 
nanosi  na podk ad i spód wyk adziny pack  g adk . Wyk adzin  nale y czy  za pomoc  spawania. 
Przed spawaniem nale y w styku arkuszy wyci  rowek w kszta cie litery V. W wyci ty rowek nale y 
wcisn  sznur spawalniczy i zespawa  pr t z ciankami rowka. Po ostygni ciu spawu jego cz  
wystaj  nale y ci  równo z powierzchni  wyk adziny. 
W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci nale y zapozna  si  ze szczegó ow  instrukcja monta u 
wyk adzin znajduj cej si  na stronie internetowej producenta. 

5.8. Nadpro a stalowe w cianach istniej cych. 



 

Przed przyst pieniem do monta u w kszta townikach przyci tych do wymaganej d ugo ci wykona  
otwory, kszta towniki zabezpieczy  antykorozyjnie. Monta  nale y wykona  pod nadzorem osoby 
posiadaj cej odpowiednie uprawnienia. 
Kszta towniki stalowe montowa  w gniazdach, bruzdach wykutych po obydwu stronach 
projektowanego otworu drzwiowego , skr ci rubami, osiatkowa  siatk  Rabitza, wyszpa dowa  i 
obrzuci  zapraw  cementow , a nast pnie otynkowa  zapraw  cementowo -wapienn . Prace 
prowadzi  z zachowaniem przerw technologicznych pomi dzy kolejnymi etapami. 
W miejscu projektowanego otworu drzwiowego, pod wykonanym nadpro em rozebra  fragment 
ciany, a glify powsta ego w ten sposób otworu wyrówna  i otynkowa . 

5.9. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie dachu wykona  z blachy stalowej ocynkowanej grubo ci 0,55 mm. 
Rynny Ø125, rury spustowe Ø100  dwustronnie powlekane ze stali ocynkowanej. Spadki 
rynien powinny wynosi  2-3 mm/m. 
Uchwyty rynnowe powinny by  rozmieszczone co 0,9m i wygi te odpowiednio do 
wymaganego spadku rynien, 
- uchwyty powinny by  mocowane przy pomocy d ugich wkr tów monta owych- 2 wkr ty/hak, 

 

6. KONTROLA JAKO CI 
6.1. Prace tynkarskie 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci jej marki i 
konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. Wyniki bada  
materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Badania z czasie odbioru robót 
Badania tynków zwyk ych powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: 

• zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• zastosowanych materia ów i wyrobów, 
• prawid owo ci przygotowania pod y, 
• mrozoodporno ci tynków zewn trznych, 
• przyczepno ci tynków do pod a, 
• grubo ci tynku, 
• wygl du powierzchni tynku, 
• prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku, 
• wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

6.3. Materia y izolacyjne. 
Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez producenta 
za wiadczeniem o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
dokumentem. Materia y izolacyjne dostarczane na budow  bez dokumentów nie mog  by  
dopuszczone do stosowania. Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  zgodno  z 
dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 

6.4. ytki gress. 

Wymagana jako  powinna by  potwierdzona przez producenta, przez za wiadczenie o jako ci lub 
znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem. 



 

Badania w czasie prowadzenia robót polegaj  na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bie co, w 
miar  post pu robót jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów i zgodno ci wykonywanych 
robót z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST. W szczególno ci obejmuj : 
- badanie dostaw materia ów 
- kontrol  prawid owo ci wykonania robót, 
- kontrol  zgodno ci wykonania z norma. Nale y 
przeprowadzi  nast puj ce badania : 
- przygotowania pod a pod warstwy wyrównawcze 
- po czenia ok adzin z pod em 
- odchylenia od pionu p aszczyzny ok adzin ciennych -
ocen  estetyki wykonanych robót 
- jednolito ci barwy wymiarów wzoru ok adziny na ca ej powierzchni 
- dopasowania ok adziny na styku z innymi elementami. 
 

6.5. Wyk adzina pcv 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowa : 
- stan pod y na podstawie protoko ów bada  mi dzyoperacyjnych, 
- jako  materia ów na podstawie deklaracji zgodno ci lub certyfikatów zgodno ci przed onych 
przez dostawców, 
- prawid owo  wykonania posadzki z wyk adziny PCV: 
- wygl du zewn trznego i jednolito ci barwy i wzoru - posadzka powinna by  wykonana z 

- materia u dopasowanego grubo ci , rodzajem, gatunkiem, kolorem i wzorem do istniej cych, 
- zwi zania posadzki z podk adem - posadzka musi wykazywa  zwi zanie z podk adem na ca ej 
powierzchni, niedopuszczalna jest obecno  p cherzy, fa d oraz odstawanie arkuszy, 
- prawid owo ci powierzchni - na powierzchni posadzki nie mog  odznacza  si  nierówno ci b  
plamy i uszkodzenia mechaniczne, prze wit pomi dzy at  przy on  w dowolnym miejscu nie 
powinien wynosi  wi cej ni  2mm, 
- prawid owo ci wykonania styków - sprawdzenie wykonania spawów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj cych zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, b cy integraln  cz ci  dokumentacji projektowej. 
Jednostk  obmiarow  prac izolacyjnych, tynkarskich i posadzkowych jest: - m2 wykonanej izolacji, 
tynków i posadzek. 
Jednostk  obmiarow  robót betoniarskich jest: - m3, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowi zuj cymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protoko y odbioru poszczególnych etapów robót, protoko y obioru materia ów i 
wyrobów, wyniki bada  laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  
zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych materia ów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z 
za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta - powinien by  on zbadany laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Monta owych. 

8.1. Dach 



 

Roboty pokrywcze , jako roboty zanikaj ce , wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie 
odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót , do których dost p pó niej jest niemo liwy 
lub utrudniony. Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie : 
- podk adu 
- jako ci zastosowanych materia ów 
- dok adno ci wykonania pokrycia 
-dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem Dokonanie odbioru 
cz ciowego powinno by  potwierdzone zapisem do dziennika budowy. Badania ko cowe pokrycia 
nale y przeprowadzi  po zako czeniu prac , po deszczu. Odbiór obróbek blacharskich , rynien i rur 
spustowych powinien obejmowa  : 

        - sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
 
 

 

8.2. Tynki wewn trzne i zewn trzne 
 
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Je eli 
odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  
wod . 
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny 
by  zgodne z dokumentacj  techniczn . 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii 
prostej - nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku: 
- pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm, w pomieszczeniach do 
3,5m wysoko ci oraz nie wi cej ni  6mm w pomieszczeniach powy ej 3,5m wysoko ci. 
- poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej 
powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.). 
Odchylenie przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta przewidzianego w dokumentacji - nie wi ksze ni  3 
mm na 1 m. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady: 
- wykwity roztworów soli w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikaj cych z pod a, pil ni itp., 
- trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej 
przyczepno ci tynku do pod a. 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 da y pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. 

8.5. Posadzki 

Odbiór powinien obejmowa : 
- sprawdzenie wygl du zewn trznego i prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie 
nale y wykona  przez ocen  wzrokow , 
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prosto-
liniowo ci nale y wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a 
szeroko ci spoin - za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów ; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow . 

ata kontrolna o d . 2 m przy ona w dowolnym miejscu ok adziny w dwóch prostopad ych do siebie 
kierunkach, nie powinna wykazywa  odchyle  wi kszych ni  2 mm. 

 

8.6. Prace malarskie. 



 

Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania: -dla farb emulsyjnych 
nie wcze niej ni  po 7 dniach. Badania powinny obejmowa : 

- sprawdzenie wygl du zewn trznego, 
- sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem, 

Pow oki powinny dawa  aksamitno-matowy wygl d powierzchni, barwa powinna by  jednolita, bez smug, plam 
i ladów p dzla. 



 

Pow oki z farb emulsyjnych powinny by  niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, 
nie powinny si  rozmazywa . 
Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod  polega na zwil aniu badanej powierzchni pow oki przez 
kilkakrotne potarcie mokr  mi kk  szczotk  lub szmatk . 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
Zgodnie z warunkami umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 

pó niejszymi zmianami). 
 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  budynki ... 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych, Tom I, opracowane przez b. 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej (np. Wydawnictwa 
ARKADY, W-wa 1990), 
- Aprobaty techniczne. 
- wiadectwa zgodno ci z PN 
- Wytyczne producentów zastosowanych materia ów i instalowanych urz dze  PN-68/B-10020       
Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996    Wyroby 
budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu 
powszechnego u ytku. 
PN-B-30000:1990    Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002   Cement sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementów powszechnego u ytku. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada  cech 
geometrycznych 
PN-B-10085:2001       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia . 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz. 
PN-88/B-06250        Beton zwyk y. 
PN-ENV 206-1:2002       Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót polegaj cych na monta u elementów d wigu osobowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest dokumentem b cym podstaw  do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 

1.3. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  zgodne 

z obowi zuj cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej dotycz  zasad prowadzenia 
robót zwi zanych z monta em d wigu osobowego. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIA Y 

2.1. Wymagania ogólne 
Urz dzenie d wigowe musi by  fabrycznie nowe, zgodne z odpowiednimi normami i posiada  odpowiednie 
znaki jako ci. 
Wykonawca odpowiedzialny za niniejsz  pozycj  robót winien przed  do akceptacji Inwestora i 
Inspektora nadzoru próbki materia ów wyko czeniowych i karty techniczne urz dze  zainstalowanych. 
Próbki i dokumenty pozostan  do dyspozycji Inwestora. 

2.2. Wymagania szczegó owe 
Urz dzenie d wigowe bez maszynowni, przystosowane do przewozu osób niepe nosprawnych poruszaj cych 
si  na wózkach inwalidzkich (osoba na wózku + osoba towarzysz ca) do zainstalowania wewn trz budynku. 

Urz dzenie wyposa one w nowoczesn  wci gark  z silnikiem synchronicznym ze sta ymi 
magnesami zapewniaj  komfortow  i cich  eksploatacj  przy zachowaniu minimalnych 
gabarytów urz dzenia. Zastosowanie nap du regeneracyjnego z odzyskiem energii elektrycznej do 
sieci budynku pozwalaj cy na oszcz dno ci w czasie eksploatacji urz dzenia. Nap d przenoszony 
przez pasy, zaopatrzone w system monitoringu 24/7 nieprzerwanie kontroluj cy stan stalowych 
linek w pasach, podnosz c poziom bezpiecze stwa u ytkowania d wigu. 

ówne parametry: 

 

ud wig [kg]  630 kg / 8 osób 
pr dko  jazdy [m/s]                        1,0 
wysoko  podnoszenia [m]               15,90 m 
ilo  przystanków                          6 
ilo  drzwi szybowych               6 

sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze góra, zjazd po arowy, zjazd po zaniku 
zasilania do najbli szego przystanku 

Nap d: 
elektryczny, bez 

reduktorów, 
pr dko  

regulowana  
mikroprocesorowo, 



 

zbiorcze w góra/dó  
 
Szyb: 
wymiary szybu (szer. / g .)               1,715 mm x 1,805 mm 
nadszybie / podszybie                       4,0 m /1,10 m 
po enia maszynowni:                     nap d w szybie, tablica sterowa na ostatnim 

Kabina: 
wymiary kabiny (szer. x g . x wys.) 1100 mm x 1400 mmx 2100 mm  
uk ad paneli kabinowych pionowy 
wyko czenie paneli stal nierdzewna/stal winylowana - kolor krem 
pod oga / wyko czenie wyk adzina winylowana/ciemno szary 
sufit / wyko czenie aski/stal pokryta winylem w kolorze bia ym 

wietlenie pod wietlenie w suficie, 2 halogeny LED 
wyko czenie pod ogi bez dekoracyjnych listew przypod ogowych 
por cz - umiejscowienie po przeciwnej stronie kasety dyspozycji 
por cz - dr ek chrom szczotkowany 
por cz - mocowanie chrom polerowany 
lustro na tylnej cianie, 1/2 wielko ci ciany 
kaseta dyspozycji / wyko czenie stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom 

szczotkowany 
typ drzwi teleskopowe 2 panelowe  
wielko  (szer. x wys.)  900 mm x 2000 mm 
kierunek otwierania  lewe (widok z zewn trz)  
 typ fasady / wyko czenie  MRF / stal nierdzewna szczotkowana  
drzwi szybowe / wyko czenie  stal nierdzewna szczotkowana 
drzwi kabinowe / wyko czenie 
zabezpieczenie drzwi: 

 stal nierdzewna szczotkowana 

odporno  ogniowa:  kurtyna podczerwieni 
moc silnika: 5,23 kW 
pr d rozruchu: 10,29 A 
pr d pracy: 7,62 A 
zabezpieczenie: wy cznik ró nicowo- pr dowy 300 mA 
linia zasilaj ca: pi cio owa 400/230 V 50 Hz z zapasem 3,5 m 
  
 
 
 

Lini  zasilaj  nale y doprowadzi  na najwy szym przystanku do miejsca wskazanego na 
rysunku. 
Dodatkowo doprowadzi  lini  trzy ow  230 V z zabezpieczeniem administracyjnym do o wietlenia 
kabiny i szybu. 
Doprowadzi  analogow  lini  telefoniczn  PTSN lub wewn trzn  analogow  lini  PBX wraz                      
z aktywnym numerem, umo liwiaj czno  pomi dzy kabin  d wigu, a zewn trznymi s bami. 
W podszybiu wykona  uziemienie urz dze  d wigowych. 

wietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie pod ogi musi 
Wynosi  min. 50 lx. 

wietlenie przed sterownikiem na poziomie pod ogi powinno wynosi  min. 200 lx. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SPRZ T 

Do wykonania robót nale y u  sprz tu wg instrukcji obs ugi dostarczonej przez producenta. 

4. Transport 
Materia y i elementy musz  by  przewo one rodkami transportu wg instrukcji producenta. 

5. Wykonanie robót. 
Monta  elementów windy wykonuje dostawca urz dzenia, ci le wg instrukcji producenta. Gwarancja jako ci 

materia ów i podzespo ów. 
Wszystkie dostarczone podzespo y i urz dzenia obj te s  gwarancj  na wady wykonania na okres uzgodniony w 
umowie, licz c od daty podpisania protokó u zdawczoodbiorczego. Gwarancja  ta  nie  obejmuje zu ycia  
naturalnego  oraz  uszkodze ,  wynikaj cych z niew ciwego manewru, nieprawid owego u ycia danego 
urz dzenia czy z nieprzestrzegania instrukcji obs ugi. 

Gwarancja prawid owej pracy 
Instalacja b dzie obj ta gwarancj  prawid owej pracy przez okres uzgodniony w umowie, licz c od daty 

czenia do normalnej eksploatacji, po odbiorze. W okresie tym Inwestor ma prawo wykona  now  seri  prób, 
które uzna za konieczne -zawiadamiaj c przed tym Wykonawc  robót z odpowiednim wyprzedzeniem. W 
konsekwencji tych prób, Wykonawca b dzie zobowi zany dokona  usuni cia wszelkich wad funkcjonowania 
urz dze , niezale nie od ich rodzaju - w ramach odpowiedzialno ci gwarancyjnej. 

6. Kontrola jako ci robót 
Wykonanie robót przeprowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta. 

7. Obmiar robót 
Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj cych zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest przedmiar robót, b cy integraln  cz ci  dokumentacji projektowej. 
Jednostk  obmiaru jest 1 kpl zamontowanego urz dzenia d wigowego. 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót zwi zanych z monta em elementów wind podano w 
OST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia niezb dnych prób i weryfikacji w obecno ci Kierownika 
budowy i Inspektora nadzoru. 



 

Energi  elektryczn  potrzebn  do przeprowadzenia prób zapewnienia Wykonawca. Wszystkie próby kontrolne i 
próby prawid owego dzia ania b  wykonane na koszt i odpowiedzialno  Wykonawcy. 
Szczegó owy program prób zostanie opracowany przez Wykonawc  i przed ony do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru , który wyznaczy dat  przeprowadzenia prób. 
Odbiór urz dze  b dzie mo liwy dopiero po zako czeniu prób i stwierdzeniu, e s  one 
zadowalaj ce. 
W wyniku odbioru nale y: 
- sporz dzi  protokó  odbioru robót 
- dokona  wpisu do dziennika budowy 
Je eli wszystkie czynno ci odbioru robót da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za 
zgodne z wymaganiami SST. Komplet dokumentów nale y przed  do UDT celem uzyskania stosownej 
decyzji. 

9. Podstawa p atno ci 
Zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. Przepisy zwi zane 
Instrukcja monta u wind osobowych wybranego producenta.



 

 


