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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE  PRZBUDOWY BUDYMKU PRZY UL. KOZIELSKIEJ 3 

NA GMINNE CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKIEWI 

1. Określenie przedmiotu specyfikacji 
 

 Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagao 
technicznych  dla  wykonania robót związanych z „BUDOWĄ WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA 
SPORTOWO REKRAACYJNEGO W ZAKSZOWIE - ETAP I”  
  
 

1.2 Podstawowy zakres robót obejmuje: 

1 Przebudowa obory na stajnię - Roboty rozbiórkowe 

  1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste 

m2 3652,26 

1.2 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych, płyty nie nadające się do użytku, gąsiory 

m 153,3 

1.3 Rozbiórka rurociągów, Fi 60·cm, wydobycie rur 
mechanicznie 

m 72 

1.4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 320,99 

1.5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie 
dachu 

m2 3653,31 

1.6 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych, płyty nie nadające się do użytku, płaskie 

m2 3269,563 

1.7 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych 
kątowników równoramiennych, 30x30x4mm, 
40x40x5mm, 60x60x8mm 

szt 2636 

1.8 Rozbiórka izolacji cieplnei z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 

m2 3652,263 

1.9 Przygotowanie rozebranych płyt azbestowo-
cementowych do utylizacji . W pozycji ująć koszt utylizacji 

t 166,12 

1.10 Rozbiórka nawierzchni przejazdów, nawierzchnia z płyt 
małowymiarowych. Rozbiórka rusztu z prefabrykatów 
betonowych 

m2 1224,392 

1.11 Mechaniczne czyszczenie kanałów nietypowych 
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o 
powierzchni 2.0-2.6·m2 

m 873,04 

1.12 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 
15 cm 

m3 88,185 

1.13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-
ładowarką samochodów samowyładowczych, przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę 

m3 88,19 

1.14 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 

m3 88,19 

1.15 Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych m3 246,083 

1.16 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2·m2 

m2 314,65 
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1.17 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 

m3 75,634 

1.18 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-
ładowarką samochodów samowyładowczych, przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę 

m3 246,08 

1.19 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-
ładowarką samochodów samowyładowczych, przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę 

m3 246,08 

1.20 Kalkulacja indywidualna. Kruszenie gruzu z 
zmagazynowaniem na hałdzie 

m3 409,9 

1.21 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

m2 223,875 

2 Roboty fundamentowe dobudowy 

  2.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III 

m3 573,665 

2.2 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, pospółka 

m3 23,931 

2.3 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany pompą, zwykły. Beton B10 

m3 23,93 

2.4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych 

m2 239,3 

2.5 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 
do 0.6·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m3 60,036 

2.6 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości 
do 1.5·m3, beton podawany pompą 

m3 14,493 

2.7 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 
0,6·m, grunt kategorii I-II 

m 86,3 

2.8 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji 
zbrojenia, bednarka do 120·mm2 

szt 45 

2.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, 
przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty gładkie 

t 0,98 

2.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, 
przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i 
budowli, pręty żebrowane 

t 5,4 

2.11 Zeszyt 2 1993r. Przepusty z rur ochronnych stalowych o 
średnicy do 200·mm - wykop otwarty mechaniczny, 
kategoria gruntu I-II, głębokość ułożenia rury do 1.1·m 

m 16 

2.12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1·warstwa 

m2 260,033 

2.13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę 

m2 260,033 

2.14 Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 
3·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 89,04 

2.15 Ściany betonowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości ściany, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 89,04 
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2.16 Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 
3·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 218,54 

2.17 Ściany betonowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości ściany, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 218,54 

2.18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1·warstwa 

m2 615,16 

2.19 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe - wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę 

m2 615,16 

2.20 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, pionowe, na lepiku, bez siatki 
metalowej. Płyta styropianowa Styrodur gr. 8 cm 

m2 147,988 

2.21 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany 

m2 147,98 

2.22 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli z 
zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria 
gruntu I-III 

m3 358,094 

2.23 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW 

m3 358,094 

2.24 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
koparka 0,15·m3, grunt kategorii III 

m3 369,5 

2.25 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych 
w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem 
ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III. 
Zasypanie kanałów gnojowicowych oraz wyrównanie do 
poziomu podłoża pod posadzki popiołobetonem BP2,5-
5,0 MPa. W pozycji ująć wartośc popiołobetonu wraz z 
transportem. 

m3 2074,012 

3 Konstrukcja żelbetowa przewiązki 

  3.1 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), 
wysokość do 6·m, obwód do przekroju: ponad 12m/m2, 
beton podawany pompą. Beton B20 

m3 9,75 

3.2 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 
12m/m2, beton podawany pompą. Beton 20 

m3 53,452 

3.3 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o 
szerokości do 30·cm. Beton B20 

m3 42,13 

3.4 Osadzenie części stalowych w betonie o masie do-5·kg szt 240 

3.5 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton 
podawany pompą. Beton B20 

m2 331,05 

3.6 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton 
podawany pompą. Beton B20 

m2 16,2 

3.7 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości płyty, beton podawany pompą Beton B20 

m2 16,2 

3.8 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 8,45 

3.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 

t 3,41 

4 Konstrukcje murowe i wypełnienia 

  4.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych 

m2 191,555 
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4.2 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji 
żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, 
grubość 1/2·cegły. C egła pełna kl 150 

m2 798,071 

4.3 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2 798,071 

4.4 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana 
grubości 25·cm 

m2 345,668 

4.5 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana 
grubości 30·cm 

m2 652,857 

4.6 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 18,8·cm 

m2 353,463 

4.7 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z 
pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ścianka grubości 11,5·cm 

m2 372,918 

4.8 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych 

m 117,3 

4.9 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
180·mm 

m 146,2 

4.10 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na okna 

szt 143 

4.11 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 

szt 22 

4.12 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami 

m3 44,22 

4.13 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe trzy i 
czterokanałowe 

m 78 

4.14 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości płyty 7·cm 

m2 32,2 

4.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz 
z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu. 

m2 28,356 

5 Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia 

  5.1 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, 
masa elementu 200·kg 

t 7,805 

5.2 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną 
ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, materiał 20-
25·mm, elektrody rutylowe 

m 108 

5.3 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości 
- stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
pełnościenne 

m2 1888,93 

5.4 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne m2 1888,93 

5.5 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania 
poliuretanowe, konstrukcje pełnościenne, farba 
przeciwrdzewna chromianowa reaktywna żółta jasna 

m2 1888,93 

5.6 Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie 
poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, emalia 
chemoodporna 

m2 1888,93 

5.7 Ramy górne i płatwie o długości do 3·m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180·cm2 

m3 25,644 
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5.8 Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 
10%, z blachy fałdowej z ociepleniem. W pozycji ująć 
montaż dachowych pasm świetlnych z poliweglanu   4 -ro 
komorowego, montaż obróbek blacharskich . Płyty z 
wartwą styropianu gr. 150 mm . panel koloru ceglastego. 
Grubość blachy górnej 0,6 mm 

m2 2771,928 

5.9 Kalkulacja indywidualana. Dostawa warstwowych płyt 
dachowych z wypełnieniem  rdzeniem styropianowym gr. 
15 cm wraz z obróbkami systemowymi i doświetleniami 
dachowymi. 

m2 2772 

5.10 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, 
LT70 gr. 1,25 mm. Dach łukowy napinany 

m2 757,5 

5.11 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, 
masa elementu 100·kg 

t 7,253 

5.12 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, 
masa elementu 5·kg 

t 2,2002 

5.13 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką 
ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 
ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 

m2 757,5 

5.14 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 

m2 757,5 

5.15 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę 

m2 757,5 

5.16 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi,  
LT 40, gr. 0,88 mm 

m2 757,5 

5.17 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie 
konstrukcji nośnej 

m 13,6 

5.18 Osadzenie wyłazu dachowego 80x80 cm szt 1 

5.19 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie klapy 
dymowej 80x80 cm 

szt 1 

5.20 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/III, w układach 
bezkanałowych, o średnicach wylotów do 450·mm 

szt 21 

5.21 Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 450·mm, 
cylindryczne ocynkowane 

szt 21 

5.22 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, 
półokrągłe, Fi·15·cm, blacha  tytanowo*-cynkowa 

m 338,59 

5.23 Rury spustowe z PVC, Fi·110·mm m 166,1 

5.24 Podrynnik , Fi·150·mm  PVC szt 32 

6 Wewnętrzne roboty wykończeniowe 

  6.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, 
kategoria·III 

m2 250,2 

6.2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 
kategoria·III 

m2 3587,112 

6.3 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, stropy 
betonowe 

m2 66,96 

6.4 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o 
5·mm tynków stropów 

m2 66,96 

6.5 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, ściany 
ceramiczne 

m2 869,715 

6.6 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o 
5·mm tynków ścian 

m2 869,72 
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6.7 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach 
metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 

m2 53,405 

6.8 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
podwójny podwieszony 

m2 305,145 

6.9 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek 
za 2 warstwę 

m2 305,14 

6.10 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, 
kratki wentylacyjne 

szt 65 

6.11 Kalkulacja indywidualna. dostawa i montaż 
wewnętrznych schodów 

kpl 2 

6.12 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma 
na sucho, 2 - krotnie 

m2 4395,19 

6.13 Kalkulacja indywidualna. Posadzka betonowa grubości 
12·cm zatarta na ostro. Beton B25. Posadzka zbrojona 
zbrojeniem rozproszonym w ilości 20 kg/m3 

m2 4070,973 

6.14 Ścianki i przepierzenia drewniane, szkielet z łat m3 10,08 

6.15 Ścianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, 
deski grubości 25·mm 

m2 247,52 

6.16 Lakierowanie ścianki lakierem impregnacyjno-
dekoracyjnym 

m2 247,52 

6.17 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa. Styropian gr. 10 cm 

m2 225,9 

6.18 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa. Styropian gr. 3 cm 

m2 376,29 

6.19 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 8·m2, grubość 2·cm, zatarte na gładko 

m2 376,29 

6.20 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 8·m2, dodatek za zmianę grubości o 1·cm 

m2 376,29 

6.21 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 
8·m2, 

m2 341,168 

6.22 Izolacja pozioma pod ścianami, z mikrozaprawy 
uszczelniającej  np. SUPERFLEX D1 

m2 145,005 

6.23 Izolacja pozioma pod ścianami, z taśmy bitumiczno-
elastomerowej  np. MONTAPLAST DC 50 

mb 180,98 

6.24 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm - płytki standardowe 

m2 388,6 

6.25 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm - płytki sredniej 
jakości 

m2 197,01 

6.26 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" 
antypoślizgowe, na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 
5·mm, płytki 30x30 

m2 291,502 

6.27 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, 
warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20, 

m2 35,123 

6.28 Tapetowanie ścian, okładziną ścienną  z włókna 
szklanego 

m2 1295,225 
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6.29 Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z 
gruntowaniem, 2-krotne - farba lateksowa półmat 

m2 4493,75 

6.30 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, 
bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy 

m2 95,56 

6.31 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie 
wykładzin rulonowych 

m2 95,56 

6.32 Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do 
podkładu. Niepalna  - średni standard. W pozycji ując 
listwy przypodłogowe systemowe 

m2 143,5 

6.33 Balustrady schodowe prętowe, osadzone i 
zabetonowane w co 3 stopniu, do 14·kg 

m 8,3 

6.34 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, 
płytki 30x30, zaprawa "Atlas" 

m2 49,665 

7 Stolarka okienna i drzwiowa 

  7.1 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0·m2, łączniki 

m2 193,035 

7.2 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone wraz z 
ościeżnicą stalową regulowaną drzwi okleinowe 

m2 66,6 

7.3 Dostawa i montaż kabin WC w systemie Ltt kpl 17 

7.4 Wrota drewniane przesuwne, tor jezdny osadzony za 
pomocą śrub, o powierzchni 7,74 m2, bez furtki 

szt 193,913 

7.5 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, wraz z 
ościeżnicą stalowa 

m2 19,8 

7.6 Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe m2 7,2 

7.7 Parapety, półki i lady okładzinowe, grubość 6·cm, 
szerokość 30·cm, elementy ze skał wybuchowych i 
przeobrażeniowych 

m 67,8 

7.8 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników 
drewnianych lub stalowych ponad 1,5. Parapety 
zewnętrzne z blachy powlekanej. 

szt 140 

8 Elewacja budynku stajni, magazynu pasz i hali 
treningowej 

  8.1 Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie 
poziome (balkony, loggie), ręcznie 

m2 401,8 

8.2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

m2 899,53 

8.3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej 

mb 526,5 

8.4 Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-
mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. 
wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły,. 
Styropian gr.10 cm 

m2 985,8 

8.5 Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne 
powierzchnie betonowe, bez gruntowania. Malowanie 
farbą silikonową.. W cenie jednostkowej ując 
rusztowanie. 

m2 985,8 

8.6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. 
Styropian gr. 10 cm 

m2 1100,65 

8.7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 

szt 7704,55 
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8.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 

m2 1100,7 

8.9 Docieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej wraz 
z okładziną  z desek struganych- podłogówka -  
okładanie ścian. Wełna mineralna gr. 10 cm półtwarda 

m2 104,2 

8.10 Lakierowanie powierzchni drewnianych środkiem 
odpornym na promieenie  UV ponad 1,0·m2, 2-krotne. 
Lakiero bejca 

m2 104,2 

8.11 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza 
warstwa 

m2 187,5 

8.12 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 

m2 187,5 

8.13 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i 
pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa 
siatki (parter) 

m2 350 

8.14 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, 
licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm. Spoiny szer. 8 
mm fuga do klinkieru. 

m2 1588,69 

9 Hala treningowo-widowiskowa 

  9.1 Rozbicie brył oddzielnych betonowych m3 92,448 

9.2 Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych m3 165,6 

9.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-
ładowarką samochodów samowyładowczych, przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę 

m3 258,04 

9.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 

m3 258,04 

9.5 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach 
zabezpieczonych obudową OW Wronki - typ boksowy, 
głębokość do 2,5·m, wykop szerokości 0,90-1,0·m 

m3 1224 

9.6 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły. Beton B10 

m3 8,974 

9.7 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych 

m2 89,74 

9.8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości 
do 1.5·m3, beton podawany pompą. Beton B20 

m3 52,184 

9.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 2,752 

9.10 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 
0,6·m, grunt kategorii I-II 

m 286 

9.11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji 
zbrojenia, bednarka do 120·mm2 

szt 36 

9.12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1·warstwa 

m2 295,93 

9.13 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę 

m2 295,3 

9.14 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 
do 0.6·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m3 45,696 
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9.15 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 2,259 

9.16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1·warstwa 

m2 304,64 

9.17 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę 

m2 304,64 

9.18 Hale o konstrukcji pełnej ramowej, słupy w rozstawie 
6,0·m, z lekką obudową na płatwiach i ryglach bez 
suwnic 

t 75,6 

9.19 Kalkulacja indywidualna. Dostawa konstrukcji stalowej 
malowanej farbami ogniochronnymi. Obiekt zaliczony do 
kat. ZL III 

t 75,6 

9.20 Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z 
blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia, dach płaski 
o nachyleniu do 10% 

m2 2200,96 

9.21 Dostawa blachy trapezowej powlekanej gr. 0,7 mm T55 
wraz z pasmami świetlnymi. 90% blacha +10% pasma 
świetlne. Ilość stanowi rzut dachu należy indywidualnie 
zwiększyć zakłady. 

m2 2200,96 

9.22 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych 
fałdowanych montowana metodą tradycyjną, bez 
ocieplenia 

m2 574,56 

9.23 Kalkulacja indywidualna. Dostawa blachy trapezowej  dla 
obudowy ścian. Stanowi powierzchnię rzutu. Należy 
zwiększyć o powierzchnię zakładów. 

m2 575 

9.24 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, 
półokrągłe, Fi·15·cm, blacha tytanowo-cynkowa 

m 144,6 

9.25 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, 
Fi·12·cm, blacha  tytanowo-cynkowa 

m 48 

9.26 Podrynnik PVC 125 mm szt 6 

9.27 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych 

m2 67,716 

9.28 Ściany budynków z cegieł licowane licówkami 
25x12x6,5·cm równocześnie z wykonaniem ścian, 
budynki 1-kondygnacyjne, cegła pełna, grubość 1·cegły 

m2 291,15 

9.29 Uzupełnienie rolek, poziomo, zaprawa cementowa, 
szerokość 1 cegły 

m 194,7 

9.30 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości 
drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm 

m2 2160 

9.31 Kalkulacja indywidualna. Posadzka betonowa grubości 
12·cm zatarta na ostro. Beton B20 zbrojony zbrojeniem 
rozproszonym 20kg/m3 

m2 2160 

9.32 Ścianki i przepierzenia drewniane, szkielet z łat m3 10,8 

9.33 Ścianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, 
deski grubości 25·mm 

m2 309,6 

9.34 Malowanie  powierzchni drewnianych lakierem 
impregnacyjnym - 2-krotne. Odporny na promienie UV 

m2 309,6 

10 Przebudowa na budynek socjalnmo-konferencyjny 

  11 Stan surowy 

  11.1 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste 

m2 2153,25 
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11.2 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych, płyty nie nadające się do użytku, gąsiory 

m 115,85 

11.3 Rozbiórka rurociągów, Fi 60·cm, wydobycie rur 
mechanicznie 

m 36 

11.4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 183,6 

11.5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie 
dachu 

m2 2153,25 

11.6 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych, płyty nie nadające się do użytku, płaskie 

m2 1947,263 

11.7 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych 
kątowników równoramiennych, 30x30x4mm, 
40x40x5mm, 60x60x8mm 

szt 568 

11.8 Rozbiórka izolacji cieplnei z płyt styropianowych, izolacje 
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 

m2 1964,115 

11.9 Przygotowanie rozebranych płyt azbestowo-
cementowych do utylizacji . W pozycji ująć koszt utylizacji 

t 104,18 

11.10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 310,463 

11.11 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2·m2 

m2 177,48 

11.12 Przewracanie murów z cegły za pomocą liny i zblocza, 
wysokości do 9 m ( do 2 kondygnacji ) 

m3 313,935 

11.13 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 

m3 3,998 

11.14 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 
15 cm 

m3 187,92 

11.15 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-
ładowarką samochodów samowyładowczych, przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę 

m3 505,86 

11.16 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-
ładowarką samochodów samowyładowczych, przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę 

m3 505,86 

11.17 Kalkulacja indywidualna. Kruszenie gruzu z 
zmagazynowaniem na hałdzie 

m3 505,86 

11.18 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku 

m2 119,43 

11.19 Rozebranie konstrukcji stalowej w osiach 18-19e/ K-S m2 432 

11.20 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych 
w nasypach , z zagęszczeniem ubijakami 
mechanicznymi, popiołobeton BP 2,5-5,0 MPa. W pozycji 
ując watrość popiołobetonu wraz z transportem. 

m3 1092 

11.21 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii III 

m3 2128,779 

11.22 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 
kategorii III 

m3 88,79 

11.23 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem 
ziemi w nasyp, kategoria gruntu III 

m3 213,553 

11.24 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości 
drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm 

m2 1423,688 
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11.25 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany pompą, zwykły 

m3 59,466 

11.26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa 

m2 594,659 

11.27 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych 

m2 594,66 

11.28 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 
do 0.6·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m3 48,369 

11.29 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 
do 0.8·m, beton podawany pompą. Bton B20 

m3 20,026 

11.30 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 
do 1.3·m, beton podawany pompą 

m3 3,26 

11.31 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości 
do 1.5·m3, beton podawany pompą 

m3 66,101 

11.32 Kanały ramowe przełazowe, ściany i strop grubości 
20·cm, stosunek szerokość/wysokość 0.71-0.90, beton 
podawany pompą 

m2 52,15 

11.33 Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 
3·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 52,365 

11.34 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości, beton podawany pompą. beton B20 

m2 21,08 

11.35 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 31,285 

11.36 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki 
metalowej. Styropian EPS gr. 10 cm 

m2 139,7 

11.37 Zeszyt 2 1993r. Przepusty z rur ochronnych stalowych o 
średnicy do 200·mm - wykop otwarty mechaniczny, 
kategoria gruntu I-II, głębokość ułożenia rury do 1.1·m 

m 16 

11.38 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 
12m/m2, beton podawany pompą 

m3 13,752 

11.39 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany 
pompą 

m3 42,221 

11.40 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 
0,6·m, grunt kategorii I-II 

m 176,2 

11.41 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji 
zbrojenia, bednarka do 120·mm2 

szt 36 

11.42 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), 
wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, 
beton podawany pompą 

m3 0,23 

11.43 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 

t 3,039 

11.44 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 14,186 

11.45 Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 
3·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 272,696 

11.46 Ściany betonowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości ściany, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 272,7 

11.47 Ściany betonowe, grubość 20·cm, proste, wysokość do 
3·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 208,505 

11.48 Ściany betonowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości ściany, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 208,51 
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11.49 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1·warstwa 

m2 1058,75 

11.50 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę 

m2 1058,75 

11.51 Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy 
monolityczne), wysokość większej niż 4·m, obwód do 
1.5·m, beton podawany pompą. Beto B20 

m3 11,461 

11.52 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), 
wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, 
beton podawany pompą 

m3 44,514 

11.53 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli 
wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 
4·m, kategoria gruntu I-II. W pozycji ująć wartośc piasku 
wraz z transportem 

m3 1340,438 

11.54 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 

t 1,112 

11.55 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 10,29 

11.56 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 
10m/m2, beton podawany pompą. Beton B20 

m3 115,99 

11.57 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 

t 2,171 

11.58 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 6,27 

11.59 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o 
szerokości do 30·cm 

m3 25,47 

11.60 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton 
podawany pompą. Beton B20 

m2 45,631 

11.61 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości płyty, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 45,63 

11.62 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 
12m/m2, beton podawany pompą. Beton B20 

m3 0,344 

11.63 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), 
wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, 
beton podawany pompą. Beton B20 

m3 0,194 

11.64 Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 
8·m, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 80,348 

11.65 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy 
grubości, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 80,35 

11.66 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton 
podawany pompą. Beton B20 

m2 6,001 

11.67 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy w 
grubości płyty, beton podawany pompą. Beton B20 

m2 6 

11.68 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na 
ścianach 

m2 57,156 

11.69 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków 
gładkich bez gruntowania, 2-krotne 

m2 57,15 

11.70 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków 
gładkich, 2-krotne 

m2 11,644 

11.71 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż dźwigu  
osobowego. Udźwig 630 kg- 8-osób, 0,4m/s, 3,96 m 

kpl 1 
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11.72 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton 
podawany pompą. Beton B20 

m2 990,753 

11.73 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm 

t 2,456 

11.74 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 11,001 

12 Przebudowa konstrukcji dachu wraz ze zmianą 
pokrycia 

  12.1 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowniki i 
dwuteowniki, o normalnej wysokości ponad 140·mm 

szt 24 

12.2 Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną 
ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, materiał 20-
25·mm, elektrody rutylowe 

m 81 

12.3 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, 
masa elementu 200·kg 

t 8,357 

12.4 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach, 
(zestaw = 4szt.) głębokość do 80 cm 

zestaw 68 

12.5 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, 
masa elementu 50·kg 

t 2,64 

12.6 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, 
masa elementu 100·kg 

t 0,882 

12.7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, 
masa elementu 20·kg 

t 1,074 

12.8 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, 
skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 120·cm. Dach 
łukowy napinany. W pozycji ująć montaż profili 
dystansowych w ilości przewidzianej przez system. 

m2 374,476 

12.9 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, 
masa elementu 50·kg. Montaż ściągów napinajacych w 
systemie pokryć łukowych 

t 1,235 

12.10 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości 
- stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
pełnościenne 

m2 1309,214 

12.11 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne m2 1309,214 

12.12 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania 
poliuretanowe, konstrukcje pełnościenne, farba 
przeciwrdzewna chromianowa reaktywna żółta jasna 

m2 1309,214 

12.13 Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie 
poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, farba 
ogniochronna  E 30 

m2 1309,214 

12.14 Ramy górne i płatwie o długości do 3·m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180·cm2 

m3 14,39 

12.15 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką 
ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 
ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 

m2 374,476 

12.16 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa. Wełna 
mineralna gr. 10 cm 

m2 374,48 

12.17 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę. Wełna mineralna gr. 10 cm 

m2 374,48 

12.18 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi,  
LT40 gr. 0,88 mm koloru ceglastego 

m2 374,48 
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12.19 Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 
10%, z blachy fałdowej z ociepleniem. W pozycji ująć 
montaż dachowych pasm świetlnych z poliweglanu   4 -ro 
komorowego, montaż obróbek blacharskich . Płyty z 
wartwą styropianu lub poliuretanu o wsp U=0,29 ,  panel  
górna warstwa koloru ceglastego. Grubość blachy górnej 
0,6 mm 

m2 1885 

12.20 Kalkulacja indywidualana. Dostawa warstwowych płyt 
dachowych z wypełnieniem  rdzeniem styropianowym  
lub poliuretanowym o wsp U=0,29 wraz z obróbkami 
systemowymi . 

m2 1885 

12.21 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro 

m2 360,475 

12.22 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 

m2 360,48 

12.23 Izolacje z foli polietylenowej  na sucho, izolacja pozioma, 
1·warstwa 

m2 360,48 

12.24 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa. Styropian twardy 10 cm 

m2 360,48 

12.25 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa 

m2 360,48 

12.26 Izolacje z foli polietylenowej izolacyjnej 0,3 mm, na 
sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa 

m2 360,48 

12.27 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro 

m2 360,48 

12.28 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 

m2 360,48 

12.29 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe m2 360,48 

12.30 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy 
nawierzchniowej 

m2 46,55 

12.31 Obróbki z blachy tytanowo-cykowej przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25·cm 

m2 85,825 

12.32 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż świetlików 
dachowych kopółkowych Fi150 cm z kołnierzem 
uszczelniającym poliestrowym wys. 50 cm 

kpl 6 

12.33 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/III, w układach 
bezkanałowych, o średnicach wylotów do 630·mm 

szt 2 

12.34 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/III, w układach 
bezkanałowych, o średnicach wylotów do 400·mm 

szt 4 

12.35 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/III, w układach 
bezkanałowych, o średnicach wylotów do 250·mm 

szt 2 

12.36 Lekka metalowa obudowa ścian, z blach fałdowych z 
ociepleniem dwupowłokowym 

m2 76,32 

12.37 Kalkulacja indywidualna. Dostawa kaset ściennych z płyt 
warstwowych. Wsp. U=0,29 

m2 76,32 

12.38 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, 
półokrągłe, Fi·15·cm, blacha  tytanowo-cynkowa 

m 249,48 

12.39 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, 
zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku 

szt 22 

12.40 Rury spustowe z PVC, Fi·110·mm m 119 

12.41 Osadnik deszczowy Fi·150·mm, szt 22 

13 Roboty murowe 
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13.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, na 
ścianach fundamentowych 

m2 204,015 

13.2 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji 
żelbetowych lub stalowych, ścian i słupów - cegłami, 
grubość 1/2·cegły. C egła pełna kl 150 

m2 319,746 

13.3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 
4,5·m, grubość 18,8·cm 

m2 110,089 

13.4 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana 
grubości 30·cm 

m2 791,968 

13.5 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana 
grubości 25·cm 

m2 238,578 

13.6 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z 
pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ścianka grubości 11,5·cm 

m2 1297,543 

13.7 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego 

m3 27,34 

13.8 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych 

m 253 

13.9 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na okna 

szt 145 

13.10 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, betonowe m 170,84 

13.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu. 
Styropian gr. 12 cm 

m2 21,38 

13.12 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości płyty 7·cm. Beton B20 

m2 9,319 

14 Roboty wykończeniowe 

  14.1 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, 
pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej 

m2 228,66 

14.2 Tynki zwykłe IV kategorii, wykonywane mechanicznie, 
ściany płaskie i słupy, budynki do 8 kondygnacji 

m2 1557,61 

14.3 Siatkowanie, pasy (na połączeniach) m2 135,2 

14.4 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, ściany 
ceramiczne 

m2 4132,44 

14.5 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o 
5·mm tynków ścian 

m2 4132,44 

14.6 Tynki zwykłe IV kategorii, wykonywane ręcznie, stropy 
płaskie 

m2 150,1 

14.7 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, stropy 
betonowe 

m2 806,1 

14.8 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o 
5·mm tynków stropów 

m2 806,1 

14.9 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, grubość 10·mm, spoczniki i 
biegi, betonowe 

m2 44,03 
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14.10 Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie, dodatek za pogrubienie o 
5·mm tynków stropów 

m2 44,03 

14.11 Izolacje z folii polietylenowej 0,3 mm na sucho, pozioma, 
1·warstwa 

m2 1951,8 

14.12 Kalkulacja indywidualna. Posadzka betonowa grubości 
12·cm zatarta na ostro. Beton B25. Posadzka zbrojona 
zbrojeniem rozproszonym w ilości 20 kg/m3 

m2 1136,8 

14.13 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany pompą, zwykły 

m3 81,5 

14.14 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa. Styropian gr. 8 cm 

m2 815 

14.15 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1·warstwa. Styropian gr. 3 cm 

m2 774,3 

14.16 Izolacje z folii polietylenowej izolacyjnej na sucho, 
pozioma, 1·warstwa 

m2 1670,8 

14.17 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro. W pozycji 
ują zbrojenie posadzki włóknami fibermech. 

m2 1589,3 

14.18 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 

m2 1589,3 

14.19 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach 
metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 

m2 61,67 

14.20 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe. m2 968,544 

14.21 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na 
zaprawie klejowej, płytki 20x25·cm 

m2 968,54 

14.22 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż kabin  WC w 
systemie Ltt 

m2 54,92 

14.23 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem 

m2 1948,326 

14.24 Izolacja pozioma pod ścianami, z mikrozaprawy 
uszczelniającej  np. SUPERFLEX D1 

m2 392,71 

14.25 Izolacja pozioma pod ścianami, z taśmy bitumiczno-
elastomerowej  np. MONTAPLAST DC 50 

mb 221,6 

14.26 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, 
warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30. Sredni 
standard np. gres Nowa Gala 

m2 1887,37 

14.27 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 
10·m2. 

m 609,56 

14.28 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej, grubość 5·mm. 

m2 814,14 

14.29 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, 
bez warstwy izolacyjnej. Tarkiet Eniment 

m2 538,23 

14.30 Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do 
podkładu. Wykładzina dywanowa odporna na intensywne 
użytkowanie. 

m2 157,54 

14.31 Listwy przyścienne, z tworzyw sztucznych, systemowe z 
profilem na wciagnięcie przewodow 

m 94,2 
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14.32 Posadzki typu sortowego, warstwy gruntujące przy 
posadzkach zbrojonych w środowisku nieagresywnym. 
Nawierzchnia sportowa gr. 9 mm . 2 mm nawierzchni 
poliuretanowej +9 mm granulatu gumowego. 

m2 178,7 

14.33 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i wykonanie dachu 
zielonego wg technilogi np. firmy UNITREND 

m2 355 

14.34 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, 
sufity z rastami 600x600·mm 

m2 1188,04 

14.35 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, 
sufity z rastami 600x600·mm. Dla pomieszczeń mokrych 

m2 103,57 

14.36 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie 
metalowym, ruszt podwójny podwieszony. Płyty GKF 
12,5 mm 

m2 945 

14.37 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, 
płytki 30x30. 

m2 22,78 

14.38 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych. 

m 22,9 

14.39 Reperacja okładziny z kamienia stopni schodowych, 
szerokość do 50·cm 

m 38 

14.40 Posadzka pełna z elementów prostokątnych, element do 
15·m/m2, elementy ze skał wybuchowych i 
przeobrażeniowych 

m2 4,8 

14.41 Cokolik przy posadzce, wysokość do 20·cm, elementy ze 
skał wybuchowych i przeobrażeniowych 

m 22,07 

14.42 Balustrady schodowe prętowe, osadzone i 
zabetonowane w co 3 stopniu, do 16·kg. Stal nierdzewna 
z ramkami wypełnionymi blachą perforowana. 

m 25,75 

14.43 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z 
przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie 

m2 6952,43 

15 Ślusarka aluminiowa 

  15.1 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe. W pozycji 
ująć wartość drzwi. Drzwi zewnętrzne - profile ciepłe 

m2 26 

15.2 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie 
do konstrukcji żelbetowych lub muru. W pozycji ując 
wartość ślusarki aluminiowej. 

m2 66,55 

15.3 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie 
do konstrukcji żelbetowych lub muru. W pozycji ująć 
wartośc ślusarki aluminiowej 

m2 32,62 

15.4 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie 
do konstrukcji żelbetowych lub muru. W pozycji ując 
wartośc ślusarki aluminiowej 

m2 41,25 

15.5 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie 
do konstrukcji żelbetowych lub muru. W pozycji ując 
wartośc ślusarki aluminiowej 

m2 132,68 

15.6 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie 
do konstrukcji żelbetowych lub muru. W pozycji ując 
wartość ślusarki aluminiowej 

m2 34,3 

15.7 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie 
do konstrukcji żelbetowych lub muru. W pozycji ując 
wartośc ślusarki aluminiowej 

m2 155,85 

15.8 Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych, mocowanie 
do konstrukcji żelbetowych lub muru. W pozycji ując 
wartośc ślusarki aluminiowej 

m2 35,7 
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16 Stolarka okienna i drzwiowa 

  16.1 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5·m2, łączniki 

m2 105,07 

16.2 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, łączniki 

m2 28,42 

16.3 Drzwi wewnętrzne oklejane okleiną drewnopodobną  
wraz z ościeżnicą regulowana na grubośc ściany - ponad 
1,5·m2. Sredni standard 

m2 237,34 

16.4 Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 2-skrzydłowe, ponad 
1,5·m2 

m2 12 

16.5 Drzwi zewnętrzne klepkowe, ponad 1,5·m2. Drzwi 
zewnętrzne kompletne z ościeżnicą 

m2 8,8 

16.6 Drzwi p.poż EI30 m2 14,1 

16.7 Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, 
grubość 4·cm, szerokość do 30·cm, granit, sjenit, wapień 
zbity 

m 119 

16.8 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników 
drewnianych lub stalowych ponad 1,5. w pozycji ująć 
wartośc parapetów 

szt 82 

17 Elewacja 

  17.1 Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie 
poziome (balkony, loggie), ręcznie 

m2 451,33 

17.2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

m2 542,88 

17.3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej 

mb 290 

17.4 Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-
mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. 
wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły,. 
Styropian gr.10 cm. W cenie jednostkowej ująć 
rusztowania 

m2 899,72 

17.5 Malowanie farbami emulsyjnymi, zewnętrzne 
powierzchnie betonowe, bez gruntowania. Malowanie 
farbą silikonową. 

m2 899,72 

17.6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. 
Styropian gr. 10 cm 

m2 203,39 

17.7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 

szt 1050 

17.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 

m2 203,4 

17.9 Docieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej wraz 
z okładziną  z desek struganych- podłogówka -  
okładanie ścian. Wełna mineralna gr. 10 cm półtwarda 

m2 186,47 

17.10 Lakierowanie powierzchni drewnianych środkiem 
odpornym na promieenie  UV ponad 1,0·m2, 2-krotne. 
Lakiero bejca 

m2 186,47 

17.11 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza 
warstwa 

m2 145 

17.12 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 

m2 145 
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17.13 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i 
pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa 
siatki (parter) 

m2 350 

17.14 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, 
licowanie płytkami klinkierowymi 25x6·cm. Spoiny szer. 8 
mm fuga do klinkieru. 

m2 323,12 

 Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji 

1.3  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

Została opracowana przez Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa, 

Autorska Pracownia Projektowa, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18b tel  422-5570  

               - SPIS RYSUNKÓW 

I.              ARCHITEKTURA CZĘŚD 1 

STAJNIA I BUDYNEK PRZEWIĄZEK WRAZ Z BUDYNKIEM MAGAZYNOWYM 

1. RZUT FUNDAMENTÓW 

2. RZUT PARTERU 

3. RZUT PIETRA 

4. RZUT DACHU 

5. PRZEKRÓJ A-A 

6. PRZEKRÓJ B-B 

7. PRZEKRÓJ C-C 

8. PRZEKRÓJ D-D 

9. PRZEKRÓJ D1 i D2 

10.PRZEKRÓJ I-I 

11.PRZEKRÓJ J-J 

II. ARCHITEKTURA CZĘŚD 2 

BUDYNEK SOCJALNO – KONFERENCYJNY 

1. RZUT FUNDAMENTÓW 

2. RZUT PARTERU 

3. RZUT PIĘTRA 

4. RZUT DACHU 

5. PRZEKRÓJ A-A 

6. PRZEKRÓJ B-B 

7. PRZEKRÓJ C-C 

8. PRZEKRÓJ D-D 

9. PRZEKRÓJ E-E 

10. PRZEKRÓJ F-F 

11. PRZEKRÓJ G-G 
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III. ELEWACJE 

 

1. ZACHODNIA WEWNĘTRZNA W OSI 11 i 13 

2. PÓŁNOCNA WEWNETRZNA W OSI G 

3. PÓLNOCNA WEWNĘTRZNA W OSI J 

4. ZACHODNIA WEWNĘTRZNA W OSI 19 

5. PÓLNOCNA WEWNĘTRZNA W OSI C i A``` 

6. POLUDNIOWA WEWNĘTRZNA W OSI H i J``` 

7. POŁUDNIOWA WEWNETRZNA W OSI S4 

8. POŁUDNIOWA WEWNETRZNA W OSI K 

9. PÓLNOCNA WEWNĘTRZNA W OSI S 

10. WSCHODNIA 

 

IV. KONSTRUKCJA CZĘŚD 1 

STAJNIA I BUDYNEK PRZEWIĄZEK WRAZ Z BUDYNKIEM MAGAZYNOWYM 

 

1. FUNDAMENTY I BELKI PODWALINOWE 

2. KONSTRUKCJA STROPU I DACHU NAD PARTEREM 

3. BELKI B123 – B131 

4. BELKI B132 – B138 

5. BELKI B121 – B122a, B139 – B144, B170 

6. BELKI B171 – B174, PODWIESZ. ST3 – ST10 

7. PRZEWIĄZKA – ZBROJENIE PŁYT (1) 

8. PRZEWIĄZKA – ZBROJENIE PŁYT (2) 

9. SŁUPY S121 – S128 

10.WIEOCE I NADPROŻA 

11. STĘŻENIA RAM ST2 

 

V. KONSTRUKCJA CZĘŚD 2 

BUDYNEK SOCJALNO - KONFERENCYJNY 

1. BELKI B123-B131 

2. BELKI B132-B138 

3. BELKI B121-B122a,B139-B144,B170 

4. PŁYTA STROPOWA 1 

5. PŁYTA STROPOWA 2 

6. PŁYTA STROPOWA 3 

7. KLATKA SCHODOWA K1 i K2 

8. FUNDAMENTY F5-F17 

9. FUNDAMENTY Ł1-Ł3,Ł5-Ł6,F101,BELKI PODWALINOWE Bp1-Bp2,KANAŁY Kn1-Kn2 

10. BELKI B1-B11 
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11. BELKI B12-B18,B36,B37 

12. BELKI B19-B22 

13. BELKI B23-B27,B39-B40 

14. BELKI B28-B35 

15. ELEMENTY KONSTR.ŻELBETOWEJ PODBASENIA 

16. SŁUPY S1-S7a,S11,S15-S17a,S21 

17. SŁUPY S8-S10,S12-S13a,S18-S20 

18. WIEOCE I NADPROŻA 

19. RAMA R12 

20. RAMA R12a 

21. STEŻENIE RAM ST1 

22. BELKI Bs1-Bs3, MARKI, NADPROŻA 

23. ELEMENTY KONSTR.SZYBU WINDOWEGO 

24. SŁUPY S101,S121-S128 

25. FUNDAMENTY Ł1-Ł4b,F1-F4,BELKI PODWALINOWE Bp1-Bp3a 

26. RZUT DACHU I STROPU NAD PARTEREM 

27. RZUT DACHU NAD PIĘTREM 

 

VI. SPIS RYSUNKÓW 

WIATA – HALA TRENINGOWA 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

2. RZUT PRZYZIEMIA (ARCHITEKTURA) 

3. RZUT DACHU (ARCHITEKTURA) 

4. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A (ARCHITEKTURA) 

5. PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B (ARCHITEKTURA) 

6. ELEWACJA PÓŁNOCNA (ARCHITEKTURA) 

7. ELEWACJA ZACHODNIA (ARCHITEKTURA) 

8. RZUT I ZBROJENIE FUNDAMENTÓW (KONSTRUKCJA) 

9. SCHEMAT MONTAŻOWY (KONSTRUKCJA) 

- spis szczegółowych specyfikacji technicznych według str. 3 
 

1.3.1 Zgodnośd robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca robót jest zobowiązany wykonad wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej przedmiaru robót i specyfikacji technicznej.    

2.   Prowadzenie robót 

2. l   Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
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zgodnośd z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagad tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę.. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych poszczególnych 
rodzajów robót. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badao materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2Teren budowy 

2.2. l    Charakterystyka terenu budowy 

  Aktualnie działka nr 366/14  położona w Zakrzowie przy ulicy Parkowej  jest działką  częściowo 

zbudowaną. Na terenie działki znajduje się istniejące budynki gospodarcze w przeszłości przeznaczone 

na  fermę dla bydła od kilku lat nie użytkowane,  Teren działki nie jest objęty ochroną konserwatorską  

 Wjazd na teren działki znajduje się od strony wschodniej z drogi  o nawierzchni betonowej. Obiekt  

posiada istniejące przyłącze  kanalizacji sanitarnej, deszczowej  oraz przyłącz energii elektrycznej  z 

istniejącej  stacji  trafo.  

2.2.2    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na  warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy . 
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W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną  
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót 
3) kopie uzgodnieo i zezwoleo uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

   przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.3.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymad realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. 

Od Wykonawcy wymaga się  tymczasowego ogrodzenia placu budowy oraz jego oświetlenia. 
Koszty z tym związane należy wliczyd do kosztów ogólnych budowy. Ponadto Wykonawca  dostarczy, 
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnid bezpieczeostwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą byd 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakooczenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeo 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeo znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeo, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi koniecznośd przeniesienia instalacji i urządzeo podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformowad inspektora nadzoru o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeo lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może byd potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
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2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znad i stosowad się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakooczenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosowad się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikad działao szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeo, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 2.2.6 Zapewnienie bezpieczeostwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeostwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednią odzież wymaganą dla 
ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeostwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeostwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeostwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstad w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające byd użyte do robót muszą byd poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w czasie budowy (a po zakooczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
byd dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskad aprobatę od odpowiednich władz administracji 
paostwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.     Projekt organizacji robót  wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3. l    Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania  inspektorowi nadzoru 
do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, 

     4) program zapewnienia jakości. 

2.3.2   Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi byd dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnid zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
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o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robót.  

  Powinien zawierad: 

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

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakośd i terminowośd wykonania poszczególnych 

  elementów robót 

2 .3.3.  Szczegółowy  harmonogram  robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram finansowania musi uwzględniad uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleo zawartych w umowie. Możliwości wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejnośd robót oraz sposobu realizacji winny zapewnid 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wymaga się realizacji robót w okresie 16 miesięcy, ze względu na charakter inwestycji roboty muszą 
byd kontynuowane równocześnie na wszystkich obiektach 

Na podstawie zaproponowanego w umowie harmonogramu robót wykonawca  przedstawi inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiad w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadao kontraktowych.  
Proponowany harmonogram realizacji jest zamieszczony w SIWZ.  

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w   trakcie realizacji 
robót.  

2.3.4. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakośd robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez  inspektora nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

 a) częśd ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badao zleconych przez wykonawcę) sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badao laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków  zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji  
inspektorowi nadzoru; 
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 b) częśd szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich parametrami  
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do 
magazynowania i załadunku materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeo przed utratą ich  
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badao (rodzaj i częstotliwośd badao,   
pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeo, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, 

-     wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  
       wymaganiom umowy. 

             W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

2.4 Dokumenty budowy 

 2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakooczenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlad postęp robót, stan bezpieczeostwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierad jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byd czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny byd przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny byd zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzieo dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez  inspektora nadzoru dokumentów wymaganych w  p.2.3.l,    

   przygotowanych  przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakooczenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnieo lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje  inspektora nadzoru; 

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

   polecenia  inspektora nadzoru. 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i koocowych odbiorów oraz przyjęcia,       

   odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ   

   na czasowe ich ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagali  wynikających  z     
warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, - szczególnie w 
odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeostwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badao z określeniem   

    przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badao z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny byd na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. 
Wszystkie decyzje  inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą byd podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawid swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę  przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj ą też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 
       cywilnoprawne; 



 

Strona 31 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

e) Instrukcje  inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkao i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h)    Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu  inspektora 
nadzoru  oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 2.5.1    Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakooczeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie  inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

- Rysunki  robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
-     Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty składane  inspektorowi nadzoru winny byd wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 
zaadresowane następująco: 

 Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, 47-260 Polska Cerekiew,  

ul. Raciborska 4 „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OSRODKA SPORTOWO 

REKRAACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I” 
 

Przedkładane dane winny byd na tyle szczegółowe, aby można było ustalid ich zgodnośd z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2   Rysunki robocze 

Elementy, dla których  inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 
opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  Inspektor nadzoru 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

 Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. 
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Wykonawca przedkłada  inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po dwa(2) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą byd 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane  inspektorowi 
nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnid mu nie mniej niż 7 zwykłych dni roboczych 
na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeo współzależnych ze sobą, należy 
koordynowad w taki sposób, aby  inspektor nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonad przeglądu ich wzajemnych powiązao. 

Rysunki robocze powinny byd dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierad wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyd pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilośd egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 

             Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element . 

Data przekazania 

O ile  inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązao z wszelkimi innymi 

elementami.  Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagad akceptacji składanych 

dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejnośd 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnid wykonanie robót w termie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może byd aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywad po zatwierdzeniu przez  inspektora nadzoru. 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeo, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrowad na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładad inspektorowi nadzoru 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. 
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 Po zakooczeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru 

3.  Inspektor nadzoru 

 Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego,  inspektor nadzoru wiodący pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieo i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceo  inspektora nadzoru wiodącego. 

Zgodnie z umową, wykonawca  nie jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowad zamawiającemu na placu budowy i utrzymywad do 
kooca robót biura inspektora nadzoru. 

4. Materiały  

4. l  Źródła uzyskiwania materiałów  

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą byd zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 
na tydzieo przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badao laboratoryjnych i próbek do akceptacji  inspektora 
nadzoru.  

 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów należy 

traktowad jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy  -Prawo Zamówieo Publicznych. Oznacza 

to, że wykonawca może zaoferowad materiały pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 

odpowiadad podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i 

jakościowe. W tej sytuacji należy podad nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego 

materiału czy urządzenia i udokumentowad jego jakośd, celem porównania. Do oferty należy załączyd 

dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 

budownictwie. 

Akceptacja  inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyd, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnid, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia  inspektorowi nadzoru 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za 
ich ilośd i jakośd odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji  inspektora nadzoru. 

Podstawowymi materiałami do wykonania robót są: 
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1 Ścianka przeszklona  zewnętrzna w 
konstrukcji aluminiowej 

m2 166,98 

2 Ścianka przeszklona  zewnętrzna w 
konstrukcji aluminiowej Al23 

m2 35,7 

3 Ścianka przeszklona w konstrukcji 
aluminiowej 

m2 66,55 

4 Ścianka przeszklona w konstrukcji 
aluminiowej o odporności ogniowej 30min 

m2 32,62 

5 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 214,4 

6 Akcesoria stalowe do połączeń 
montażowych 

kg 1584 

7 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50·mm 

m3 3,204 

8 Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 
50-63·mm 

m3 1,5 

9 balustrady schodowe ze stali nierdzewnej  
z ramkami wypełnionymi blachą 
perforowaną Rv 15-21 stal nerdzewna 
X5CrNi 

m 34,05 

10 Bednarka ocynkowana m 570,44 

11 Bednarka ocynkowana St0S 50x5·mm 
(kotwy) 

m 26,25 

12 Benzyna do ekstrakcji dm3 386,9 

13 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 
(mieszanka betonowa) 

m3 179,0861 

14 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 
(mieszanka betonowa) 

m3 1192,90 

15 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 
(mieszanka betonowa) z dodatkiem 
zbrojenia rozproszonego 20 kg/m3 

m3 898,86 

16 Blacha stalowa czarna gruba kg 236,6624 

17 Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S 
grubości 3-5mm 

kg 138,776 

18 Blacha stalowa St0S grubości 4.75-40·mm kg 540,54 

19 Blacha stalowa trapezowa powlekana 
LT40 grubości 0,88mm 

m2 1245,178 

20 Blacha stalowa trapezowa powlekana 
LT70 grubości 1,25mm 

m2 1245,1736 

21 Blacha stalowa trapezowa powlekana 
T55x188mm grubości 0.75·mm 

kg 2487,08 

22 Blacha stalowa trapezowa powlekana 
T55x188mm grubości 0.75·mm 

m2 649,75 

23 Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, 
grubości 0.60·mm 

kg 456,58 

24 Blachowkręty szt 32231,0 

25 Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 
49x24x24·cm 

szt 943,0 

26 Cegła budowlana klinkierowa pełna 
25x12x6.5cm klasa 250 

szt 2920,0 

27 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 22757,0 

28 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm 
klasa 150 

szt 59132,0 

29 Cegła POROTHERM 11,5x49,8x23,8·cm, 
P+W 

szt 13597,0 
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30 Cegła POROTHERM 18,8x50,0x23,8·cm, 
P+W 

szt 3773,0 

31 Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8·cm, 
P+W 

szt 6356,0 

32 Cegła POROTHERM 30,0x24,8x23,8·cm, 
P+W 

szt 23550,0 

33 Cegła ceramiczna pełna  25x12x6,5, klasa 
150L (licówka) 

szt 23000,85 

34 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 6,59 

35 Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków 

kg 6878,22 

36 Cokoły przyścienne m 857,3 

37 Deski iglaste obrzynane m3 0,2268 

38 Deski iglaste obrzynane klasa I, grubości 
28-45·mm 

m3 0,23 

39 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 
25 mm strugane impregnowane lakierem 
dekoracyjnym 

m2 577,55 

40 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 
28-45 mm 

m3 6,408 

41 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
19-25·mm 

m3 2,46 

42 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25·mm 

m3 41,24 

43 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
28-45·mm 

m3 1,23 

44 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38·mm 

m3 32,02 

45 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
45·mm 

m3 0,14 

46 Drabiny rusztowaniowe "Wiedeńskie" m 6,2 

47 Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 145,15 

48 Drewno na stemple budowlane, okrągłe 
iglaste - korowane 

m3 9,18 

49 Drewno opałowe kg 9834,2 

50 Drut stalowy okrągły miękki kg 220,64 

51 Drut stalowy okrągły miękki Fi·2.0-5.0·mm kg 285,68 

52 Drzwi  p.poż EI30 m2 14,1 

53 Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-
skrzydłowe oszklone ppoż EI60 

m2 7,2 

54 Drzwi aluminiowe zewnętrzne m2 26 

55 Drzwi drewniane  1 skrzydłowe wraz z 
ościeżnica (kpl.) 

m2 19,8 

56 Drzwi drewniane wieloskrzydłowe składane 
(kpl.) 

m2 66,6 

57 Drzwi wewnętrzne , 2-skrzydłowe 
fabrycznie wykończone wraz z ościeżnica 
regulowaną 

m2 12 

58 Drzwi zewnętrzne klepkowe  dwudzielne z 
naswietlem 

m2 8,8 

59 Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej szt 31, 0 

60 Dwuteownik stalowy normalny NP140 - 
180 St0S walcowany na gorąco 

kg 3233,9 
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61 Dźwig osobowy -  630 kg, 8-osób, 0,4m/s, 
3,96 m 

kpl 1 

62 Elektrody do spawania stali 
niskowęglowych o Fi·3.25·mm 

szt 13785,02 

63 Elektrody stalowe do spawania stali 
węglowej i niskostopowej 

szt 51,5 

64 Elektrody stalowe do spawania stali 
węglowej i niskostopowej, 3.25·mm 

szt 2667,14 

65 Elektrody stalowe do spawania stali 
węglowej i niskostopowej, 3.25·mm 

kg 31,2 

66 Elektrody stalowe do spawania stali 
węglowej i niskostopowej, 5.00·mm, 
ER446 

szt 13003,2 

67 Elementy kamienne m2 38,38 

68 Elementy kamienne obrobione - granit, 
sjenit 

m 212,07 

69 Emalia akrylowa wodorozcieńczalna do 
drewna, biała 

dm3 2,6 

70 Emalia poliwinylowa chemoodporna dm3 502,45 

71 Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 2,36 

72 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 227,2 

73 Farba emulsyjna "Polinit" dm3 16,52 

74 Farba emulsyjna nawierzchniowa 
strukturalna - do wymalowań 
wewnętrznych, biała 

dm3 2016,20 

75 Farba ftalowa do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60% 

dm3 453,60 

76 Farba ftalowa modyfikowana ognioodporna 
"Ognikor" 

dm3 576,05 

77 Farba gruntująca - dyspersja żywic 
syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i 
farby elewacyjne "Ceresit·CT·16" 

dm3 665,40 

78 farba latexow - STO COLOR IN dm3 1240,2 

79 Farba olejna do gruntowania dm3 300,56 

80 Farba olejna do gruntowania 
przeciwrdzewna miniowa 60% 

dm3 14,36 

81 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego 
stosowania 

dm3 286,59 

82 Farba poliwinylowa do gruntowania 
przeciwrdzewna chromianowa reaktywna 

dm3 2,01 

83 Farba poliwinylowa do gruntowania 
przeciwrdzewna chromianowa reaktywna 
żółta jasna 

dm3 297,42 

84 Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki dm3 654,27 

85 Farba syntetyczna do gruntowania dm3 2,6 

86 Folia aluminiowa kg 5,7 

87 Folia paroprzepuszczalna m2 486,8 

88 Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 5168,8 

89 Folia polietylenowa paroszczelna m2 984,7 

90 Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m 
grubości 0.3·mm 

m2 4746,8 

91 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 312,8 

92 Gips - mieszanka tynkarska "NIDALIT" t 108,25 

93 Gips budowlany szpachlowy kg 2088,57 
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94 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4562,71 

95 Kabiny WC  3-ścienne, o wym 120x95  z 
płyt  wodoodpornych malowanych 
odpornych na zarysowania 

m2 54,9 

96 Kabiny WC  3-ścienne, o wym 120x95  z 
płyt  wodoodpornych malowanych 
odpornych na zarysowania 

kpl 17 

97 Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 
24x24x0.6 mm 

m 1162,44 

98 Kit szpachlowy olejno-żywiczny dm3 389,76 

99 Klapa  dymowa 80x80 cm szt 1 

100 Klej dyspersyjny bez zawartości 
rozpuszczalników 

kg 6,59 

101 Klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 6,59 

102 Klej na bazie żywic syntetycznych kg 64,76 

103 Klej Uzin kg 322,9 

104 Klej winylowy kg 240,8 

105 Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do 
wykładzin PVC 

kg 57,3 

106 Klej wysokoelastyczny do płyt granitowych kg 266 

107 Kolana PVC 100 mm do rur spustowych szt 66,44 

108 Kołki rozporowe Metalplast szt 575,02 

109 Kołki rozporowe plastykowe szt 2700,99 

110 Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 17155,39 

111 Kołki rozporowe z wkrętami szt 2106,57 

112 Kołki rozporowe z wkrętami-metalowe szt 3017,62 

113 Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną 

szt 467,20 

114 Konstrukcja nośna zabezpieczona 
antykorozyjnie i ogniochronnie 

t 77,86 

115 Kratka wentylacyjna blaszana ze stali 
nierdzewnej z żaluzją  14x21·cm 

szt 33,8 

116 Krawędziaki iglaste m3 1,66 

117 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone 
klasa II strugane 

m3 44,63 

118 Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 
do płyt gipsowo-kartonowych 

m 235,90 

119 Kształtownik stalowy profil CD-60/27 
główny 

m 875,10 

120 Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 2375,27 

121 Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 
do płyt gipsowo-kartonowych 

m 87,45 

122 Kształtownik stalowy profil UD-28/27 
przyścienny 

m 500,05 

123 Kształtowniki stalowe walcowane na 
gorąco 

kg 33018,5 

124 Lakier do zaprawek w aerozolu 
(0,5l/opakow.) 

dm3 11,31 

125 Lakier impregnacyjno-dekoracyjny odporny 
na promienie UV (np. sadoli, altaksin0 

dm3 83,13 

126 Lakiero-bejca odporna na promienie UV do 
malowania drewna 

dm3 64,81 
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127 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, 
stosowany na gorąco 

kg 532,22 

128 Lina stalowa jednozwita z drutu 
ocynkowanego T1x19 Fi·22·mm 

kg 69,06 

129 Lina stalowa jednozwita z drutu 
ocynkowanego T1x19 Fi·5·mm 

m 140,7 

130 Listewki iglaste klasa III 10x15·mm m 1455,75 

131 Listwy aluminiowe maskujące m 13,24 

132 Listwy boazeryjne gr. 22 mm 
impregnowane. 

m2 299,39 

133 Listwy i łaty iglaste m 2947,10 

134 Listwy i łaty iglaste nasycone m3 1,74 

135 Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 22,5 

136 Listwy z tworzywa sztucznego m 98,91 

137 Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1662,0 

138 Łączniki rozporowe kpl. szt 3336,0 

139 Łączniki tworzywowe do wełny mineralnej szt 1162,0 

140 Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 650,0 

141 Masa asfaltowa izolacyjna kg 5171,80 

142 Masa klejąca kg 1750 

143 Masa tynkarska polimerowa, żywiczno-
mineralna "Ceresit·CT·69" grubości ziarna 
do 2,5 mm (op. 25·kg) 

kg 1596 

144 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 76,8 

145 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 3,26 

146 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-D1 kg 1613,1 

147 Nadproża prefabrykowane m 377,70 

148 Nawierzchnia sportowa gr. 9 mm - 2 mm 
warstwa poliuretanu+9mm granulatu 
gumowego 

m2 182,27 

149 Okna i drzwi balkonowe PVC m2 326,52 

150 Osadnik deszczowy PVC  bezsyfonowy 
150 mm 

szt 22 

151 Osłony przewodów szt 33,0 

152 Ościeżnice drzwiowe drewniane 
regulowane na grubośc  fabrycznie 
wykończone 

m2 237,34 

153 Ościeżnice stalowe malowane regulowane szt 66,6 

154 Papa zgrzewalna asfaltowa podkładowa 
PZ/3000 

m2 1491,2 

155 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na 
osnowie z włókniny poliestrowej 

m2 103,20 

156 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa 
podkładowa Zdunbit PF 

m2 414,55 

157 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa 
wierzchniego krycia Zdunbit WF 

m2 471,34 

158 Parapety z blachy powlekanej szer. 25 cm m 224 

159 Parapety z blachy powlekanej szer. 30 cm m 123 

160 pasmo świetlne z poliwęglanu m2 320,96 

161 Pasta podłogowa bezbarwna kg 53,82 

162 Pianka poliuretanowa kg 62,37 

163 Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe 

dm3 111,83 
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164 Piasek do betonów zwykłych m3 440,79 

165 Piasek do nawierzchni drogowych m3 1447,67 

166 Piasek do zapraw m3 45,39 

167 Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2·mm t 139,43 

168 Płyta gipsowo-kartonowa m2 1004,89 

169 Płyta gipsowo-kartonowa GKF grubości 
12.5·mm 

m2 992,25 

170 Płyta styropianowa EPS·100 gr. 10 cm m2 146,68 

171 Płyta styropianowa EPS·80 m2 155,38 

172 Płyta styropianowa grubości 100·mm m2 237,19 

173 Płyta styropianowa o gęstości ponad 
20·kg/m3 gr. 10 cm 

m2 757,00 

174 Płyta styropianowa samogasnąca FS 
grubości 100·mm 

m2 3349,03 

175 Płyta styropianowa samogasnąca FS 
grubości 120·mm 

m2 1,12 

176 Płyta styropianowa samogasnąca FS 
grubości 30·mm 

m2 1208,11 

177 Płyta styropianowa samogasnąca FS 
grubości 50·mm 

m2 1,49 

178 Płyta styropianowa samogasnąca FS 
grubości 80·mm 

m2 855,75 

179 Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, 
grubość 100·mm 

m2 849,92 

180 Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, 
grubości 100mm 

m2 1866,88 

181 Płyta ze szkła piankowego czarnego 
grubości 80·mm 

m2 55,00 

182 Płytki "Gres" o wymiarach 
12.5x25.0x1.0·cm gatunek I 

m2 81,58 

183 Płytki "Gres" o wymiarach 
20.0x20.0x1.0·cm gatunek I 

m2 36,52 

184 Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I średni 
standard 

m2 1925,11 

185 Płytki "Gres" schodowe prod. polskiej 
gatunek I 

m2 23,91 

186 Płytki "Gres" uniwersalne, nieszkliwione, 
granitowe 

m2 349,48 

187 Płytki fajansowe szkliwione gładkie  średni 
standard 25x20cm 

m2 1016,9 

188 Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 
25x20cm 

m2 408,03 

189 płytki GRES - CAESAR DESIGN m2 206,86 

190 Płytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 1644,15 

191 Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych szt 3694,00 

192 Płyty kamienne posadzkowe z kamienia 
twardego 

m2 4,92 

193 Płyty warstwowe  o wsp. U=0,29 w 
okładzinach z blach stalowych 
powlekanych górna blacha koloru 
ceglastego  dolna blacha kolor RAL 9010 
lub 9016 

m2 2073,5 
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194 Płyty warstwowe gr. 8 cm w okładzinach z 
blach stalowych powlekanych 

m2 2911,39 

195 Podkładowa masa tynkarska "Atlas 
Cerplast" 

kg 14,92 

196 Podrynniki  PVC Fi·150·mm szt 32 

197 Podrynniki PVC Fi·125·mm szt 6 

198 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ 
B/III Fi·250·mm 

szt 2 

199 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ 
B/III Fi·400·mm 

szt 25 

200 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ 
B/III Fi·630·mm 

szt 2 

201 Popiołobetom BP 2,5-5,0 MPa m3 2177,71 

202 Pospółka do betonów zwykłych m3 25,84 

203 Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 9,94 

204 Preparat przeciwgrzybiczny do podłoży 
mineralnych "Ceresit·CT·99" 

kg 188,55 

205 Pręt mocujący stalowy do rusztów pod 
płyty gipsowo-kartonowe 

szt 1137,0 

206 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy kg 31,09 

207 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do 
Fi·7·mm St0S 

kg 13194,33 

208 Pręty spawalnicze PVC kg 2,8668 

209 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu Fi·16-28·mm 18G2 

kg 5508 

210 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu Fi·8-14·mm 

kg 56312,16 

211 Profile dystansowe z blachy ocynkowanej 
grubości 2.0·mm 

kg 1123,42 

212 Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod płyty 
dekoracyjne z włókien mineralnych 

m 4468,97 

213 Prowadnice drzwiowe dolne (-Mp) kpl 66,6 

214 Pustaki wentylacyjne betonowe szt 296,0 

215 pustaki wentylacyjne betonowe SCHIDEL 
36/25 

szt 170,0 

216 pustaki wentylacyjne betonowe SCHIDEL 
52/25 

szt 252,0 

217 pustaki wentylacyjne betonowe SCHIDEL 
68/25 

szt 153,0 

218 pustaki wentylacyjno-spalinowe betonowe 
SCHIDEL 250+W 48/96 

szt 76,0 

219 Rozcieńczalnik dm3 3,81 

220 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 
chromianowych, reaktywnych 

dm3 23,79 

221 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 
i chlorokauczukowych, ogólnego 
stosowania 

dm3 100,49 

222 Roztwór asfaltowy do gruntowania na 
zimno 

kg 2551,8 

223 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 492,12 

224 Rura spustowa PVC Fi·110·mm m 287,95 

225 Rura spustowa z blachy  tytanowo-
cynkowej Fi·150·mm 

m 49,4 

226 Rury stalowe bez szwu przewodowe m 32 
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czarne 

227 Rynny dachowe z blachy tytanowo-
cynkowej  półokrągłe Fi·150 mm 

m 754,65 

228 Schody stalowe wewnętrzne kręcone 
wysoki standard 

kpl 2 

229 Siatka tkana "Rabitza" m2 166,29 

230 Siatka z włókna szklanego m2 3844,62 

231 Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1·m m2 767,2 

232 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne oklejane 
okleina drewnopodobną 

m2 237,34 

233 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 32,23 

234 Sucha mieszanka tynkarska mineralna 
"Atlas Cermit" SN 20, DR 20, biała 

kg 64,14 

235 Sucha mieszanka tynkarska mineralna 
"Atlas Cermit" SN 30, DR 30, biała 

kg 113,42 

236 Sucha mieszanka tynkarska mineralna 
"Ceresit·CT·35" - tynk ciągniony (op. 
25·kg) biały 

kg 7542,08 

237 Sucha zaprawa do spoinowania kg 1287,66 

238 Sucha zaprawa samopoziomująca 2-
10·mm (do posadzek) 

kg 9130,81 

239 Szpachlówka celulozowa ogólnego 
stosowania 

dm3 2,82 

240 Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby 
emulsyjnej 

kg 4171,45 

241 ścianki aluminiowe przeszklone - 
wewnętrzne 

m2 41,25 

242 Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane 
M16-A/0.63 

szt 65,52 

243 Środek impregnacyjno-grzybobójczy, 
oleisty, dekoracyjny 

kg 48,04 

244 Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 

dm3 622,22 

245 Środek impregnacyjno-wzmacniający do 
podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" 

dm3 377,10 

246 Śruby fundamentowe z końcem 
zawiniętym, z nakrętkami M12x160·mm 

szt 490,8 

247 Śruby kotwiące HILTI M20 systwmowe do 
kotwienia konstrukcji stalowej w stopach 
żelbetowych 

szt 272 

248 Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i 
podkładkami 

kg 15,53 

249 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i 
podkładkami 

kg 237,124 

250 Świetlik kopółkowy Fi 150 cm z 
poliwęglanu komorowego U=1,8 

kpl 6 

251 Tapety na tkaninie szklanej m2 1489,50 

252 Taśma bitumiczno-elastomerowa 
MONTAPLAST DC 50 

m 422,70 

253 Taśma samoprzylepna m 1667,40 

254 Tlen techniczny sprężony m3 769,82 
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255 Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 3,12 

256 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji kg 23,43 

257 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 175,49 

258 Uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane 

szt 1465,34 

259 Uszczelki gumowe do przewodów 
wentylacyjnych kołowe 

szt 51,73 

260 Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty 
gumowej grubości 5·mm 

szt 29,6 

261 Utylizacja płyt azbestowych t 275,70 

262 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1831,95 

263 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,30 

264 Wieszak W 60/100 szt 1137,0 

265 Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty 
gipsowo-kartonowe 

szt 865,0 

266 Wkręty samogwintujące do blach, z 
uszczelką 

szt 7810,0 

267 Włókno fibermech kg 31,78 

268 Woda m3 80,52 

269 Wrota deskowe przesuwne typ DS m2 193,91 

270 Wykładzina dywanowa Nowita igłowana 
typu welour trudno zapalna 

m2 159,57 

271 Wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 175,18 

272 Wykładzina podłogowa PVC - Tarkie 
eniment 

m2 690,83 

273 Wyłazy dachowe VELUX GVT 103 54x83 
cm 

szt 1 

274 Wywietrzaki cylindryczne dachowe stalowe 
ocynkowane, Fi·100·mm 

szt 21 

275 Zaprawa budowlana zwykła m3 84,5 

276 Zaprawa cementowa m3 50,11 

277 Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 133,74 

278 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,36 

279 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 132,18 

280 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 13,08 

281 Zaprawa fugowa doklinkieru zawierająca 
tras Reński 

kg 5735,0 

282 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do 
płytek ceramicznych 

kg 10149,21 

283 Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych Atlas 

kg 16799,04 

284 Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
Atlas Stopter K-20 

kg 1090,77 

285 Zaprawa klejowa sucha do styropianu 
VWS "Ceresit·CT·85" 

kg 35132,59 

286 Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 17,84 

287 Zbiorniczki przy rynnach 40x30x30·cm z 
blachy stalowej ocynkowanej 

szt 22 

288 Zielony dach m2 362,1 

289 Złącze kontrolne szt 32,91 

 
Pomocnicze: 

 

1 
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4.2 Kontrola materiałów  

 Inspektor nadzoru może okresowo kontrolowad dostarczane na budowę materiały , żeby sprawdzid czy 
są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzid jego 
własności. Wyniki tych prób stanowid mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez  inspektora nadzoru, wykonawca ma 
obowiązek spełniad następujące warunki: 

a) W trakcie badania,  inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne  
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 

b)  Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3 Atesty materiałów  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadad atest określający sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badao jakości materiałów, inspektor nadzoru może 
dopuścid do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodnośd tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadad atesty wydane przez producenta, poparte razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badao. Kopie wyników tych badao muszą byd dostarczone 
przez wykonawcę  inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty mogą byd badane przez inspektora nadzoru w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnośd właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeo z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez inspektora nadzoru za nie zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą byd niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli  inspektor nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystad te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartośd tych materiałów może byd odpowiednio 
skorygowana przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez  inspektora nadzoru, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawad sobie sprawę, że te roboty mogą byd odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid, żeby materiały tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywad ich jakośd i własności w takim stanie jaki 
jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili byd dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe 
tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z  inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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 4.6    Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyd w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane 
w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej  inspektora nadzoru na 7 dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału przez  inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału  nie może byd 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji  inspektora nadzoru. 

5.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakośd wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien byd zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez  inspektora nadzoru. Liczba i wydajnośd sprzętu powinna gwarantowad prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi byd utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz byd zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwośd wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez  
inspektora nadzoru. Nie może byd później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez  
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.  Transport 

Na placu budowy należy poruszad się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniad 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeo na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez wykonawcę usunięte z 
terenu budowy na polecenie  inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

7.         Kontrola jakości robót 

7. l       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakośd wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości  inspektor nadzoru może zażądad od 
wykonawcy przeprowadzenia badao w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzid pomiary i badania materiałów oraz robót częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiom zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach techniczny c Minimalne wymagania co do zakresu 
badao i ich częstotliwości są określone szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak; jest wyraźnych przepisów  inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy  inspektorowi świadectwa stwierdzające że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badao. 

7.2  Pobieranie próbek 

Próbki do badao będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z 
jednakowym prawdopodobieostwem wytypowane do badao 

 Inspektor nadzoru musi mied zapewnioną możliwośd udziału pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzad dodatkowych badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane; materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badao wykonywanych przez  
inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badao pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary. 

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

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

Wykonawca będzie przekazywad  inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badao jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badao będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów ponosi 
wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd 
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wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badao. 

 Inspektor nadzoru może pobierad próbki i prowadzid badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badao i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8.  Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określad faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzieo jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznad za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilośd 
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu  inspektora nadzoru o zakresie i 
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzad obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji  inspektora nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m , jako długośd pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają byd mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą byd zaakceptowane przez  inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badao atestujących, to wykonawca musi posiadad ważne świadectwa legalizacji. Muszą 
one byd utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością raz w tygodniu  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i koocowym odbiorem robót a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się  bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

            Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określają szczegółowe specyfikacje  

            techniczne oraz umowa. 
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10.1.  Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywad zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót   

zostały określone projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2   Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znad wszystkie przepisy prawne wydawane  

zarówno przez władze paostwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i  

wytyczne, które  w jakiejkolwiek sposób związane  są z prowadzonymi robotami i  

będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie  

realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz,414) wraz 
późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie.  

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

4. Ustawa o  dostępie do  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie oraz o  ocenach  
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 11: 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
163) wraz z późniejszymi zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowao geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie.  

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12,1994 r 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz  
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz, 48). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

CPV  45111200-0 

 

 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

Roboty pomiarowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wytyczeniem sytuacyjno-wysokościowym przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie  WIELOFUNKCYJNEGO OSRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO W 
ZAKRZOWIE, UL. PARKOWA  DZIAŁKA NR 366/14 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji przedmiotowego zadania. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pomiarowych mających na celu wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe robót 
objętych kontraktem. 
 
1.4. Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST E-00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST E-00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych wykonywanych obiektów  należy stosowad pręty metalowe 
o długości około 0,50 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosowad paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 
m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mied długośd około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST E-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosowad następujący 
sprzęt: 

 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
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 łaty, 
 szablon z poziomicą, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST E-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozid dowolnymi środkami transportu, 
sprzęt optyczny – wyłącznie w futerałach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST E-00 „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny byd wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąd od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzid obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny byd wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych. Błędy te powinny byd usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzid czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomid o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byd 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą byd rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy muszą byd zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeo powinny byd zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeo 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektu i punktów wysokościowych 
Punkty główne powinny byd zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu prętów metalowych 
i palików drewnianych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych.  
Repery robocze należy założyd poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektu. Jako 
repery robocze można wykorzystad punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach . O ile 
brak takich punktów, repery robocze należy założyd w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określad z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów paostwowych. 
Repery robocze powinny byd wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie usytuowania elementów obiektu 
Tyczenie przewidzianych do wykonania elementów należy wykonad w oparciu o dokumentację 
projektową (wg wymiarowania na rysunkach projektu) oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paostwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może byd większe niż 5 cm . Rzędne wysokościowe punktów głównych obiektu należy 
wyznaczyd z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych wynikających z dokumentacji 
projektowej. 
Do utrwalenia punktów w terenie należy użyd materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie palików z tyczonych linii i krawędzi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza 
granicą robót. 
Wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie powinno byd potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy przez wykonującego te prace geodetę. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi koryta pod 
elementami robót (zatoka parkingowa, chodniki) zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi należy stosowad dobrze widoczne paliki lub pręty metalowe. 
Odległośd między palikami należy dostosowad do ukształtowania terenu oraz geometrii 
obiektu. Odległośd ta co najmniej powinna odpowiadad odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiad uzyskanie spadków poprzecznych 
zatoki parkingowej i chodników zgodnych z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST E-00 „Wymagania ogólne”  
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzid według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST E-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST E-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada inspektorowi  
nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST E-00 „Wymagania ogólne” . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonania robót obejmuje: 
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych punktów 
wysokościowych, 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Zakres robót objętych płatnością obejmuje wytyczenie obiektu zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowao 
geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz.U. Nr 25, poz. 133). 
2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na 
drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich. GDDP, Warszawa 1989 r. 
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i     
      Kartografii,Warszawa 1979. 
5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
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7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ROBÓT 
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ROZBIÓRKOWYCH PODCZAS BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO  

OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Roboty rozbiórkowe   
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1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych ”BUDOWĄ WIELOFUNKCYJNEGO OSRODKA SPORTOWO REKRAACYJNEGO W ZAKRZOWIE 

 – ETAP I”  przy ul. Parkowej w Zakrzowie 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.2.2. Zakres robót 

Podstawowy zakres robót obejmuje: 

- Rozbiórkę istniejącego pokrycia z płyt azbestowo – cementowych 

- Rozbiórkę elementów żelbetowych  

- Rozbiórkę konstrukcji stalowych 

- Rozbiórkę ścian i ścianek działowych 

- Rozbiórkę posadzek betonowych 

- Wywóz i kruszenie gruzu  

- Utylizacja płyt azbestowych 

 

1.2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, zaprawa wapienna, zaprawa wapienno  

cementowa, zaprawa cementowa, deski, drewno, szkło, elementy metalowe  

(złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne itp.  Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki 
należy składowad na składowisku odpadów.  
  
1.2.4. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki 

ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, rynny zsypowe. 

1.2.5. Transport 

Samochód wywrotka o ładowności około 5 ton.  Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na  

odpowiednie składowiska.  Podczas wywozu gruzu z tynku oraz styropianu skrzynię 



 

Strona 56 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

 ładunkową samochodu lub ciągnika należy nakryd plandeką. 

1.2.6. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywad mechanicznie oraz ręcznie z użyciem elektronarzędzi. 

Podczas wykuwania ściany pod nadproża należy bezwzględnie wykonad 

dwustronne stemplowanie stropu w celu odciążenia ściany. 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegad przepisów BHP i  

wykonad stosowne zabezpieczenia. 

1.2.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeo na miejscu 

1.2.8. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt. . Dla murów o 

 grubości powyżej 25 cm  - m3   

1.2.9. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

1.2.10.Podstawa płatności 

Roboty zapisane w dzienniku budowy lub książce obmiaru  wyszczególnione w pkt. 1.2.2.- m2 , m3,  szt.  
po odbiorze robót.  Podane w przedmiarze robót podstawy wyceny nie są obowiązkowe do stosowania 
podczas  wyceny kosztorysu  ofertowego w związku z powyższym każdy z oferentów samodzielnie 
kalkuluje ceny jednostkowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego uwzględniając 
wszystkie czynności oraz nakłady materiałów i sprzętu potrzebne na kompletne wykonanie robót 
ujętych w odpowiedniej pozycji kosztorysowej. 
 
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania robót podstawowych niewyszczególnionych 

 w pkt. 1.2.2.oraz koszt opłaty za składowanie odpadów  należy ująd w cenach jednostkowych  

robót podstawowych. 

 

1.2.11. Przepisy związane 
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Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. 

 i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
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Roboty ziemne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot specyfikacji  

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac związanych z robotami ziemnymi (wykopy, wykonanie podsypki, 
zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu) przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych przy Budowie wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego 
w Zakrzowie 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac:  

 wykonanie wykopów   

 wykonanie wykopów oraz przygotowanie podłoża pod stopy i ławy fundamentowe , 

 roboty ziemne przy wymianie gruntów nienośnych na nośne i ich zagęszczenie. 

 wykonanie nasypów  
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonanych robót oraz za ich zgodnośd z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru 

inwestycyjnego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.  

2. DOKUMENTACJA 

2.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

2.2.1.Projekt robót ziemnych 

1. Projekt techniczny powinien byd wykonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi i 
powinien podawad warunki prawidłowego wykonania robót lub budowli ziemnej. 

2. W przypadku wykonywania robót związanych z ukształtowaniem terenu i jego 
niwelacją dokumentacja powinna zawierad co najmniej: 

a. plan sytuacyjno-wysokościowy z siatką niwelacji terenu i rzędnymi niwelety w skali co 
najmniej 1 : 500, 

b. charakterystyczne przekroje terenu wraz z naniesioną niweletą, 

c. nachylenia skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
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d. sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów oraz dokumentację konstrukcji dla 
skarp podpartych, 

e. rozpoznanie warunków wodno-gruntowych, 

f. szczegółowe warunki techniczne dotyczące wykonywania danego rodzaju robót, jeśli 
zachodzi taka potrzeba (np. wymagane zagęszczenie nasypów), 

g. szczegółowy kosztorys. 

3. Przy robotach ziemnych o charakterze liniowym (np. drogi na placu budowy, 
wykopy kanalizacyjne) dokumentacja techniczna powinna zawierad: 

a. plan sytuacyjny, 

b. przekroje poprzeczne i podłużne, 

c. dane wymienione  

4. Przy robotach ziemnych związanych z posadowieniem obiektów budowlanych 
dokumentacja powinna zawierad: 

a. rzuty i przekroje obiektów, 

b. plan sytuacyjno-wysokościowy w odniesieniu do danego obiektu, 

c. dane wymienione  

5. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji robót i budowli ziemnych powinny byd 
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i powinny wynikad z przeprowadzonych badao 
gruntu w miejscu wykonywania robót ziemnych lub innych przesłanek technicznych 
wynikających z bezpieczeostwa obiektu lub pracowników; odstępstwa od dokumentacji 
powinny byd poza tym potwierdzone przez nadzór techniczny inwestora, wykonawcy 
robót oraz projektanta. 

2.2.2. Obliczanie objętości mas ziemnych 

–Odspojenie gruntów, przerzuty, przewozy, wykopy i nasypy należy obliczad wg objętości 
wykopu w stanie rodzimym. 

–W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
możliwe, należy obliczad wg obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie ze 
współczynnikiem spulchnienia gruntu. 

2.2.3. Dokumentacja geotechniczna 

1. Do projektu powinna byd dołączona dokumentacja geotechniczna dotycząca miejsca 
budowy, na podstawie której sporządzony został projekt. 

2. Zgodnośd dokumentacji geotechnicznej ze stanem faktycznym ujawnianym w miarę 
postępu robót, winna byd kontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia: 
a. rzeczywistych warunków wodno-gruntowych 
b. nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy 
c. przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy 

Badania te powinny byd wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych  
i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badao kontrolnych wraz ze 
szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyd do dokumentacji powykonawczej. 
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2.2.4. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powinna zawierad: 

a. uaktualniony projekt danych robót ziemnych (budowli) z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez nadzór techniczny inwestora, 

b. wyniki badao kontrolnych, o których mowa w p. 2 

c. dziennik budowy i dzienniki przeprowadzonych badao kontrolnych  

d. ważniejsze wyniki badao laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w 
technologii wykonywania robót ziemnych lub wznoszonym obiekcie, 

e. wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 

 

2.2.5. Dokumentacja prawna 

Roboty budowlane można rozpocząd jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z warunkami 

zawartymi w Części 1 – warunki ogólne ST. 

2.2.6. Projekt organizacji robót 

Roboty ziemne powinny byd wykonane na podstawie projektów organizacji robót zgodnie z 

Częścią 1 - warunki ogólne ST. 

2.3. PODZIAŁ I PRZYDATNOŚD GRUNTÓW  

1. Klasyfikacja gruntów budowlanych winna uwzględniad rodzaju gruntu oraz jego 
właściwości fizycznych i wytrzymałościowych. 

2. Przydatnośd gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniad 
mechaniczne właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwośd i wytrzymałośd gruntów 
na ścinanie w miejscu wykonywania nasypu, w celu ustalenia równowagi i stateczności 
budowli ziemnych (lub skarp wykopu). Ściśliwośd gruntu, zdolnośd gruntu do zmiany swej 
objętości wskutek spulchnienia i zagęszczania oraz wpływ zmian temperatury i 
zawilgocenia na zmianę objętości. 

3. Wysadzinowośd gruntów - należy uwzględnid zdolnośd niektórych rodzajów gruntów do 
tworzenia wysadzin 

 

2.4. MATERIAŁY POMOCNICZE NIEZBĘDNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH 

1. Do wykonywania zabezpieczeo przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia 
ścian wykopów, należy stosowad drewno iglaste w postaci okrąglaków lub materiałów 
tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej. 

2. W przypadkach, gdy użycie drewna na elementy obudowy wykopów jest uzasadnione, 
powinny byd stosowane: 

 bale drewniane przyścienne o grubości co najmniej 50 mm, 



 

Strona 62 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

 bale drewniane podrozporowe o grubości co najmniej 63 mm, 

 bale drewniane podzastrzałowe o grubości 100 mm, 

 okrąglaki do wykonywania zastrzałów o średnicy w cieoszym koocu co najmniej 20 cm, 

 okrąglaki drewniane o średnicy w cieoszym koocu co najmniej 12 cm (na rozpory  
i rusztowania). 

3. Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia ścian 
wykopów powinny byd wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny byd stalowe.  

4. Wykonywanie ścianek szczelnych powinno byd zgodne z zasadami podanymi w 
dokumentacji projektowej. 

2.5. OCHRONA ŚRODOWISKA 

2.5.1. Ochrona przyrody 

1. Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalid w porozumieniu z 
właściwą jednostką administracyjną, które z elementów przyrody znajdujące się na placu 
podlegają ochronie i muszą pozostad w stanie nienaruszonym. 

2. Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno byd dokonywane 
możliwie w miejscach najsłabiej zadrzewionych. 

 

2.5.2. Usuwanie obiektów i przedmiotów z placu budowy stanowiących przeszkodę przy     

      robotach ziemnych 

 Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na 
którym mają byd wykonywane roboty ziemne, powinny byd przed rozpoczęciem tych robót 
usunięte, gdy znajdą się nad terenem lub na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty 
znajdujące się głębiej mogą byd usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych z 
zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdowad się pracownicy usuwający 
przeszkodę, nie powinien byd zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu 
osiągniętego przy wykonywaniu wykopu. 

 Nie należy usuwad założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów 
bez zgody jednostki, do której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają 
takiemu nadzorowi, a roboty ziemne wykonad w sposób uzgodniony z instytucją 
sprawującą nadzór nad tym urządzeniami. 

 Pozostałości fundamentów, ścian, murów i innych przedmiotów mogą nie byd usuwane, 
gdy pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostało 
przewidziane  
w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości 
przez organa paostwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 

 W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeo 
podziemnych lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji 
technicznej (urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, 
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kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwad do czasu ustalenia pochodzenia tych 
instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne 
prowadzenie robót. 

 W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji kierownik 
robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu 
znajdują się te instalacje, powinien określid bezpieczną odległośd w pionie i poziomie, w 
jakiej mogą byd wykonywane te roboty, i zapewnid nad nimi fachowy nadzór techniczny. 

 Kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno byd 
dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi 
do odspajania gruntu. 

 W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do 
dalszego użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien 
powiadomid inwestora lub generalnego wykonawcę i ustalid z nim sposób dalszego 
postępowania. 

 

2.5.3. Usuwanie niewybuchów lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotów 

W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwad wszelkie roboty, 
miejsca niebezpieczne ogrodzid i oznakowad napisami ostrzegawczymi oraz powiadomid 
niezwłocznie właściwy organ władzy administracyjnej, kierownika budowy i Policję.  

2.5.4. Postępowanie przy odkryciu wykopalisk 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne należy powiadomid kierownictwo budowy (inwestora) oraz władze 
konserwatorskie i roboty przerwad na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji. 

2.6. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBÓT ZIEMNYCH 

2.6.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąd podstawowe punkty stałe                     
i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych                  
i wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno byd dokonane protokolarnie                 
z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. 
Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotowad w dzienniku budowy. 

2. Stałe punkty pomiarowe powinny byd tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona 
przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. 

3. Punkty wysokościowe należy umieszczad poza granicami projektowanej budowli,                    
a rządne ich oznaczad z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny byd 
wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on 
swojego położenia, i był chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. 
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4. Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeo powinien byd przekazany 
kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. 

2.6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowad: 

a. wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz 
do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi 
zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i 
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 

b. wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, 
obrysów, krawędzi, załamao itp. budowli lub jej części 

c. wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów 
wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że 
obowiązkowo repery wysokościowe powinny byd wyznaczone obok każdego 
projektowanego obiektu, 

d. wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleo, spadków, poziomu, skarp, 
zboczy itp. 

2. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny byd dokonywane w nawiązaniu 
do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne 
elementy lub części budowli powinny byd wyznaczane w taki sposób, aby istniała 
możliwośd pełnego korzystania z nich przez cały czas trwania budowy 

3. Dokładnośd pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak 
i roboczej, powinna byd dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych 
robót ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładnośd 
pomiarów powinna byd określona przed rozpoczęciem budowy              i wpisana do 
dziennika budowy 

4. Na żądanie wykonawcy robót powinny byd dokonane, wspólnie przez wykonawcę i 
inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 

2.6.3. Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 

1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyd przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi 
wykopów powinny byd wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno byd sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie 
zapisem w dzienniku budowy 

3. Jeżeli budowa ma podlegad obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno byd 
wykonane tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym że dokładnośd 
wyznaczania charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosid ± 5 cm 
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4. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowad: 

a. wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych 

b. wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich 

5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierad: 

a. punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy 

b. punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu 

c. wymiary między punktami załamania obrysu budowli 

d. wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 
terenowej siatki geodezyjnej 

e. rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 
zerowego budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do 
celów projektowych 

6. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowad się u kierownika budowy 
oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy 
wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna byd 
również przekazana kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu 
obiektu. 

7. Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania 
robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno byd wykonane z 
dokładnością ±1,0cm 

2.6.4. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 

1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub                   
z rozparciem należy oznaczyd w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 
krawędzi; paliki ustawid co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu 

2. Osie wykopu i jego krawędzie mogą byd wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Głębokośd wykopu należy sprawdzad za pomocą niwelatora 

3. W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp 
wyznaczyd należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu 

 

2.6.5. Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 

2.6.5.1. Wymagania ogólne 

1. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami  
i zgarniarkami) należy wyznaczyd tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub 
krawędzi wykopu 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyd palikami podstawę nasypu i 
krawędzie nasypu 
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3. Prawidłowośd zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolowad 
na bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych 
wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp 

2.6.5.2. Wyznaczanie konturów wykopów 

1. Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyd położenie punktu 
osiowego wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz 
wyznaczyd również za pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z 
powierzchnią terenu. 

2. Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny byd ustawione po obu stronach wykopu 
na zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużad stopniowo w 
głąb wykopu w miarę jego wykonywania. 

2.6.5.3. Wyznaczanie konturów nasypów 

1. Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może byd dokonane przy pomocy 
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno byd 
dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokośd 
nasypu. Skarpy nasypów powinny byd wyznaczone deskami przybitymi do palików. 

2. W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczad etapowo, w miarę postępu robót 
ziemnych. 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego 
gruntu, to przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzied szerokośd jego 
korony oraz wysokośd nasypu powiększone o wartośd przewidywanego osiadania nasypu. 

4. Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma byd zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno 
byd dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany 
pochylenia skarpy. 

2.6.5.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

1. Po zakooczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byd sporządzona przez wykonawcę robót 
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, 
szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne 
z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna byd przekazana inwestorowi w chwili 
przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowid 
integralną częśd dokumentacji wykonanego obiektu. 

3. W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i 
inwestora wyniki tych pomiarów stanowią integralną częśd powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej. 
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2.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

2.7.1. Oczyszczanie terenu 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonad następujące prace 
przygotowawcze: 
1.2. wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza 

obręb przyszłych robót ziemnych, 
1.3. oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w 

obrębie placu budowy, 
1.4. wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeo, 

jeżeli takie znajdują się na terenie budowy 
1.5. przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeo 

nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzad będą w wykonywaniu robót 
ziemnych lub w późniejszej eksploatacji danego obiektu. 

2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeo podziemnych i nadziemnych powinny byd 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu                   z 
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą 

3. W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny zadrzewione, 
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno byd dokonane w porozumieniu              
z właściwymi organami administracyjnymi. 

4. Pnie drzew i krzewów powinny byd wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w gruncie 
pni drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod 
nasyp o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny byd ścięte w 
tym przypadku nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu 

5. Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywad sprzętem mechanicznym,             
a gdy jest to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni 
po drzewach ściętych powinno byd wykonywane w okresach, w których grunt jest nie 
zamarznięty 

6. Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy 
lub na innym terenie powinny byd wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w 
późniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym 

2.7.2. Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno byd dokonane w granicach wyznaczonej budowli  

z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 

W przypadku gdy darnina ma byd wykorzystana w późniejszym czasie, powinna byd 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub 
kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm Zebraną darninę zaleca się 
ponownie ułożyd w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

Zaleca się zdjętą darninę składowad przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją 

docisnąd do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy 
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kosid dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składowad w 

pryzmach o szerokości ok. 1,0 m, i wysokości do 0,6 m. 

W porze rozwoju roślin darninę należy magazynowad w warstwach trawą do gruntu, jednak 

nie dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina 

jest ułożona trawą do trawy. 

Ziemia roślinna powinna byd zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia 

skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania 

ziemi roślinnej nie należy wykonywad podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy 

przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy 

przechowywad w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem 

innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym 

zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

2.7.3. Usuwanie kamieni i gruzu 

–Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno byd dokonane, gdy jest 
to konieczne ze względu na bezpieczeostwo robót oraz w przypadku gdy ma byd 
wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. 

–Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają 
wykonywanie wykopów, może byd dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie.  

–Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od 
padów, to powinno byd ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli 
stanowi źródło zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju 
odpadów na placu budowy. 

2.7.4. Odwodnienie terenu budowy 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny byd wykonane wszystkie urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolowad i 
konserwowad przez cały czas trwania robót. 

2. Roboty związane z niwelacją terenu należy prowadzid w takiej kolejności, aby w każdej 
fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie 
rowów odwadniających należy prowadzid od dołu do góry). 

3. Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz 
wykonywanych  
w dnie wykopu należy sprawdzid, czy nie mogą one byd przyczyną niekorzystnego dla robót 
ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których występują grunty 
przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstania szkód na terenach 
sąsiednich. Rowy powinny byd wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza 
możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 
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4. Wykopy powinny byd chronione przed nie kontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu 
powierzchnia terenu powinna byd wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy 
odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu należy wykonad w razie potrzeby 
rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. 
Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie można 
wykonad tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.  

5. Roboty ziemne w wykopach należy wykonywad w takiej kolejności, aby w każdej fazie 
robót było zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu 
należy stosowad odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i 
ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt 
organizacji robót powinien przewidywad sposób odwodnienia roboczego. 

6. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno byd dokonywane w przypadkach, gdy 
woda gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem, lub 
jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie 
wód gruntowych powinno byd przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona 
struktura gruntu w podłożu budowli wykonywanej ani też w podłożu budowli sąsiednich. 
Jeżeli może zachodzid naruszenie struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych 
powinien przebiegad zgodnie z wykonanym do tego celu projektem. 

2.7.5. Usunięcie gruntów o małej nośności 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 

fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie 

natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny byd 

przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich 

sposobów zabezpieczeo. 

Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeo odwadniających lub wykonania tych 
urządzeo w sposób niewłaściwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został 
nawodniony i stał się nieprzydatny do po sadowienia obiektu lub wykonywania robót 
ziemnych, to grunt taki należy usunąd na niezbędną głębokośd i zastąpid go innym 
odpowiednim rodzajem gruntu. 

Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny 

byd usunięte w sposób i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podłożu, na którym ma byd posadowiony 

obiekt budowlany, występują grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich 

przykrycia warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem - powinny byd one usunięte, co 

najmniej na głębokośd przemarzania gruntu. 

2.7.6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych na terenie, w którym mogą wystąpid osuwiska 
gruntu, należy przeprowadzid szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie lub 
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geotechniczne terenu osuwisk i w miarę potrzeby badania gruntowo-wodne w pobliżu 
wykopów lub nasypów, na terenie zagrożonym osuwiskiem. Zakres badao geotechnicznych 
powinien byd w takim przypadku ustalony w porozumieniu z inwestorem. Badania 
powinny byd przeprowadzone przez instytucję wyspecjalizowaną w tego rodzaju pracy. 

 Zapobieżenie powstawaniu osuwiska powinno byd dokonane przez wykonawcę robót po 
uzyskaniu wyników badao terenu osuwiskowego; należy przy tym rozważyd i przyjąd 
sposób zabezpieczenia określony przez projektanta w porozumieniu z inwestorem. 

 W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystąpiło zagrożenie stateczności skarp 
lub stateczności budowli, roboty ziemne należy natychmiast przerwad i powiadomid 
kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawcę. 

 Jeżeli wystąpiły osuwiska lub przebicia wodne (źródło, kurzawka), to należy: 

 wstrzymad wykonywanie robót ziemnych, do czasu zbadania występującego zjawiska, 

 zabezpieczyd miejsce niebezpieczne przed dostępem osób na obszar zagrożony 
ruchami gruntu lub zalewany przez wody 

 miejsce, w którym wystąpiło przebicie wodne, powinno byd niezwłocznie 
zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; doraźny sposób 
zabezpieczenia wykopu przed napływem wody z przebicia powinien byd niezwłocznie 
określony przez kierownika robót 

 zawiadomid właściwe organa paostwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, 
paostwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawcę oraz 
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwłocznego ustalenia sposobu 
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robót ziemnych 

 Do usunięcia osuwisk lub przebid wodnych należy przystąpid niezwłocznie po ustaleniu 
sposobów ich likwidacji. 

 Wykonywanie robót ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno 
przebiegad w sposób uprzednio ustalony przez projektanta i powinno odbywad się pod 
nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu 
odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jeśli stanowi ona jego wykooczenie 

2.7.7. Przygotowanie dróg dojazdowych 

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny byd przygotowane w sposób podany 

w organizacji placu budowy – warunki ogólne ST. 

2.8. ODSPAJANIE, WYDOBYWANIE I TRANSPORT UROBIONEGO GRUNTU 

2.8.1. Odspajanie gruntów 

2.8.1.1. Ręczne odspajanie gruntów 

Do ręcznego odspajania gruntów należy stosowad narzędzia przystosowane do tych robót i 

sprawne: 

 do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 
zaokrąglony, 
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 do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, 
kilof, 

 do odspajania skał: klin, drąg 

2.8.1.2. Mechaniczne odspajanie gruntów 

1. Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny byd stosowane do odspajania 
gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia  
z placu budowy 

2. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych 
mogą byd stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostrożności z 
punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót 

3. W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót 
ziemnych liniowych, mogą byd stosowane zrywarki do: 

a. rozluźniania gruntów na określoną głębokośd jako prac przygotowawczych do użycia 
spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek 

b. do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach, 

c. zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając 
nawierzchni betonowych. 

4. Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegad stosownych 
przepisów BHP 

2.8.2. Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu 

2.8.2.1. Wydobywanie gruntu koparkami 

1. Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, 
rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą byd stosowane koparki o 
pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o 
zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy 

2. Zaleca się stosowanie: 

a. koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów 
sypkich i gruntów pobieranych z hałdy 

b. koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich 
ustawienia w przypadkach, gdy ze względu na małą nośnośd gruntu nie można 
wykonywad robót ziemnych koparką przedsiębierną. Koparki te mogą byd również 
stosowane do wykonywania wykopów melioracyjnych, instalacyjnych, 
fundamentowych 

c. koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów 
torfiastych poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów 
fundamentowych. Koparki chwytakowe mogą byd stosowane również do ładowania i 
rozładowywania materiałów sypkich 
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d. koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz 
do wykonywania wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania 
rowów  
i dołów fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku 
gruntów ciężkich zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te 
mogą byd również stosowane do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych. 

e. koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania 
gruntów luźnych i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. 
Użycie koparek wieloczerpakowych powinno byd uzależnione od wielkości robót 
ziemnych i celowości użycia tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajnośd. 
Koparek tego typu nie należy stosowad przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach 
zmarzniętych. 

Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnid bezpieczną i bezawaryjną ich pracę 
przez: 

 stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 

 unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 

 zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 

 utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 

 prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. 

 Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny byd tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka 
gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokośd ściany wykopu nie 
powinna byd większa od największej wysokości kopania łyżką koparki. 

 Koparka powinna byd tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilnośd. 
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może byd dokonywane przez stosowanie 
podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są 
niedopuszczalne. 

 W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na 
podłoże gruntowe stosowad specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej  

 Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegad, aby zachowane były 
bezpieczne odstępy: 

 w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m. 

 między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m, 

 między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 

 Przy pracy koparkami powinny byd zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 

 do obsługi koparek danego typu mogą byd dopuszczeni pracownicy, mający uprawnienia 
i przeszkoleni w zakresie BHP, 

 koparki po skooczonej pracy nie powinny byd pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowad się napis ostrzegawczy, że 
przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 
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 przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 
przemieszczania jest zabronione, 

 zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona, 

 przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczad do tworzenia się 
nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwad z powierzchni terenu, a pracownicy 
usuwający je powinni byd ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 

 przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, 
koparka powinna znajdowad się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej niż 
0,6 m, 

 czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą byd wykonywane tylko po 
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 

 łyżka koparki nie powinna byd przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno byd dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu 
w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego. 
Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może byd dokonane po zatrzymaniu 
ruchu obrotowego koparki, 

 po zakooczeniu pracy łyżkę koparki należy opuścid na ziemię, a silnik wyłączyd, zablokowad 
podwozie i kabinę zamknąd. Operatorowi koparki nie wolno opuścid swego stanowiska, gdy 
łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych 
hamulcach. 

2.8.2.2. Przemieszczanie gruntu ładowarkami 

1. Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą 
byd stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 

2. Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). 

3. Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 

2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami 

1. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą byd 
stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe. 

2. Spycharki mogą byd stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania 
ziemi roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania 
gruntów, plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 

3. Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania 
gruntu z równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 

4. W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharką należy przestrzegad w szczególności 
następujących postanowieo: 

a. praca spycharki pod górę powinna byd wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 
25%,  
a w dół przy pochyleniu nie większym niż 35%, 



 

Strona 74 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

b. zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 
30%, 

c. w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji 
mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, 
wchodzenia i wychodzenia ze spycharki, 

d. nie należy wykonywad robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas 
opadów atmosferycznych. 

2.8.2.4. Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami 

1. Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na większym obszarze budowy mogą byd 
zastosowane zgarniarki, a szczególnie w gruntach wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach 
piaszczystych. 

2. Wykonywanie robót ziemnych zgarniarkami powinno byd dokonywane na gruntach o 
dobrej nośności. 

3. Nie należy stosowad zgarniarek do urabiania gruntów zmarzniętych i po długotrwałych 
deszczach. 

4. Zbierania gruntu zgarniarkami należy dokonywad warstwowo przy dobrej organizacji pracy. 

5. Przemieszczanie gruntów zgarniarką powinno byd dokonywane po uprzednim spulchnieniu 
gruntu, a wszelkie przedmioty lub przeszkody mogące spowodowad uszkodzenie zgarniarki 
powinny byd usunięte przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

6. Wykonywanie zgarniarką robót ziemnych na terenie o spadku podłużnym większym niż 
15%  
i pochyleniu poprzecznym większym niż 8% jest niedopuszczalne. 

2.8.2.5. Przemieszczanie gruntu równiarkami 

– Równiarki mogą byd stosowane do wykonywania prawie wszystkich robót ziemnych, a w 
szczególności do: 

a. wyrównywania wszelkich skarp wykopów, nasypów oraz dokładnego profilowania 
budowli ziemnych, 

b. wyrównywania i zgarniania gruntów nasypach, 

c. wykonywania wykopów i nasypów niskich przy niewielkich odległościach przewozu 
gruntu, 

d. rozścielania i mieszania piasku, żwiru itp. materiałów sypkich, 

e. utrzymania w stanie przejezdnym dróg transportowych, 

f. stabilizacji gruntów, 

g. wykonywania rowów odwadniających, 

h. rozprowadzania gruntów roślinnych po powierzchni terenu. 

– Równiarki mogą byd stosowane do wykonywania robót ziemnych w kombinacji z innymi 
maszynami, np. z przenośnikami taśmowymi. 

– Przy wykonywaniu robót ziemnych równiarkami należy przestrzegad, aby w czasie 
sprawdzania lub naprawy równiarki silnik był wyłączony, a cięższe prace, jak np. 
przestawianie noża lemiesza, było wykonywane przez dwie osoby. 



 

Strona 75 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

– Mechanizmy robocze równiarki i droga jej posuwu powinny byd dobrze oświetlone, 
obowiązkowo w czasie złej pogody, o zmroku i w nocy. 

2.8.2.6. Stosowanie sprzętu innego rodzaju 

Przy wykonywaniu robót ziemnych może byd stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, 
przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy 
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu 
budowy.  
 
2.8.3. Transport ukopanego gruntu 
 
2.8.3.1. Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu 

1. Transport gruntu powinien byd tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 
materiałów przeznaczonych na budowę. 

2. Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywad się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

3. Wybór rodzajów transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody 
wywrotki lub inne) powinien byd dostosowany do objętości mas ziemnych, odległości 
transportu, szybkości  
i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania 
gruntów  
i wydajności urządzeo stosowanych do odspajania, pory roku oraz występujących 
warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 

4. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny byd ustawione w odległości nie 
mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawid w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw 
środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosid co najmniej 1,5 m. 

5. Ze względu na sposób przemieszczania urobionego gruntu może byd stosowany: 

a. transport ręczny (np. przerzut łopatą, przewóz taczkami), 

b. transport mechaniczny (przewóz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzętem 
roboczym, wywrotkami samochodowymi). 

2.8.3.2. Transport ręczny gruntu 

Przerzutu gruntu łopatami można dokonywad na odległośd w poziomie do ok. 3,0 m, a w 
pionie na wysokośd ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy całkowitym 
bezpieczeostwie pracy dopuszcza się przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.Przerzut gruntu 
taczkami powinien byd dokonywany na niewielkie odległości. Pojemnośd taczek nie powinna 
byd większa niż 0,06 m3, a maksymalna odległośd przewozu powinna wynosid nie więcej niż 80 
m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno byd większe niż 10% na 
odległościach nie większych niż 25 m i 5% na odległościach dłuższych 60 do 80 m. Przy masie 
taczki z załadowanym gruntem > 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odległośd 
powyżej 60 m należy stosowad szelki ułatwiające pracę taczkarza. 
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2.8.3.3. Transport gruntu pojazdami samochodowymi 

1. Do transportu gruntu mogą byd stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy 
samochodowe: 

a. samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, 
bocznym lub trójstronnym, 

b. ciągniki kołowe lub gąsienicowe, 

c. przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyładowcze. 

2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy dostosowad 
rodzaj pojazdu samochodowego do: 

a. odległości przewożonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub rozładowywania), 

b. wielkości i wydajności koparki lub ładowarki, 

c. przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 

d. warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 

e. ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach 
występujących na danym placu budowy. 

3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się 
przyjmowanie następujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 700 do 
4000 m, samochodem wywrotką od 200 do 2000 m, ładowarką od 2 do 60 m, spycharką z 
lemieszem prostopadłym od 70 do 500 m, spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m, 
zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m, równiarką od 1 do 5 m 

4. Przy wykonywaniu wykopów o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem 
samochodowym, gdy maszyny urabiające grunt pracują na dnie wykopu, należy wykonad 
rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdów samochodowych kołowych 
nie powinno byd większe niż 10%, a dla pojazdów samochodowych gąsienicowych nie 
większe niż 20%. 

2.8.3.4. Transport gruntu przenośnikami 

1. Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz przemieszczania 
gruntów na niewielkie odległości mogą byd stosowane przenośniki taśmowe. 

2. Załadunek gruntu na taśmę przenośnika może byd dokonywany: 
o ręcznie  

o bezpośrednio koparkami urabiającymi grunt, o wielkości łyżki dostosowanej do 
szerokości taśmy przenośnika i możliwości opróżniania łyżki, na niewielkiej odległości 
od taśmy przenośnika, 

za pomocą ładowarek pobierających grunt z hałd albo przy pomocy spycharek, jeśli są 
wykonane odpowiednie urządzenia umożliwiające taki załadunek. 

2.9. ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW, UKOPÓW I NASYPÓW 

2.9.1. Wymagania podstawowe 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów, ukopów lub 
przekopów należy sprawdzid poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i 
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uwzględniad ciśnienie spływowe, które może powodowad utrudnienia w wykonawstwie i 
naruszenie równowagi skarp wykopu lub zboczy. 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) należy uwzględniad: 

a. naturalną wilgotnośd gruntu w złożu, 

b. niepożądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 

c. przepuszczalnośd gruntu określaną współczynnikiem wodoprzepuszczalności . 

3. Jeżeli nie przeprowadzono badao laboratoryjnych, to w zależności od uziarnienia gruntów i 
stanu ich nasycenia wodą dopuszcza się (dla mniej odpowiedzialnych robót ziemnych) 
przyjmowanie następującej wilgotności gruntów: 

a. dla gruntów ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo), 

b. w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%, 

c. dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 
16 do 33% i w stanie miękkoplastycznym 19 do 50%. 

4. Masę gruntów mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jeżeli nie zachodzi potrzeba 
określenia ich masy na podstawie badao laboratoryjnych, można przyjmowad dla gruntów 
ziarnistych 1600 do 2100 kg/m3, a dla gruntów spoistych 1700 do 2250 kg/m3. 

5. Przy określaniu przepuszczalności gruntów piaszczystych można przyjmowad, że ich 
przepuszczalnośd maleje w miarę zwiększania się w tego rodzaju gruntach zawartości 
cząstek gliniastych i pylastych. 

6. Przy wykonywaniu wykopów i nasypów należy uwzględniad działanie wody kapilarnej, 
która może powodowad zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów. 

7. Przy wykonywaniu robót ziemnych w korytach cieków należy zachowad szczególną 
ostrożnośd związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeostwa ludzi i sprzętu oraz 
wymogów ochrony środowiska.  

2.9.2. Statecznośd skarp i zboczy 

1. Przy określaniu pochylenia skarp wykopów, ukopów i nasypów należy uwzględniad: 

1.2. wielkośd obciążeo dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe, 

1.3. wartośd kąta tarcia wewnętrznego i spójności, 

1.4. wysokośd skarp nasypów, wykopów i ukopów, 

1.5. obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w 
trakcie wykonywania robót, 

1.6. wilgotnośd gruntu w skarpach. 

2. Zbocza nasypów, przekopów i wykopów wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach 
spoistych powinny zachowywad pełną równowagę w każdej porze roku. 

3. Skarpom nasypów i wykopów narażonych na obciążenia dynamiczne lub statyczne, jeżeli 
nie przewidziano specjalnych zabezpieczeo tych skarp, należy nadawad  łagodniejsze 
pochylenie  

4. W przypadku gdy w skarpie może występowad ciśnienie spływowe, nachylenie skarpy 
należy zmniejszyd z uwzględnieniem działania sił hydrodynamicznych tak, aby kąt 
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nachylenia skarpy do poziomu został dostosowany do wartości kąta tarcia wewnętrznego 
gruntu. 

 Wykonywanie wykopów tymczasowych 

2.9.3.1. Wymagania podstawowe 

1. Metoda wykonywania wykopów powinna byd dobrana odpowiednio do wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu 
mechanicznego. 

2. Wykonywanie wykopów powinno postępowad w kierunku podnoszenia się niwelety, tak 
aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym 
zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 

3. Wykopy fundamentowe powinny byd wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 
zakooczeniu można było przystąpid natychmiast do wykonania przewidzianych w nich 
robót i szybko zlikwidowad wykopy przez ich zasypanie. 

4. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na 
głębokości równej lub większej niż głębokośd po sadowienia tych budowli, należy 
zastosowad środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 

5. W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych dla dwu lub kilku budowli 
położonych blisko siebie należy rozpoczynad roboty ziemne dla budowli, która jest 
najgłębiej posadowiona. 

6. Wymiary wykopów powinny byd dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów 
fundamentów w planie oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości 
wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów. 

7. W przypadku gdy nie jest możliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny byd uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeo na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem 
ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrzeo ta powinna 
wynosid nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów 
izolacji nie mniej niż 0,80 m. 

8. Szerokośd dna wykopów rozpartych powinna uwzględniad grubośd konstrukcji rozparcia 
oraz przestrzeo swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w 
wykopie. Przestrzeo ta powinna wynosid co najmniej w przypadku układania rurociągów i 
drenaży: 

 po 30 cm z każdej strony, 

 w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 

2.9.3.2. Nienaruszalnośd struktury gruntu w wykopie 

1. Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywad bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawid warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, 
przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do 
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projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąd bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania po wierzchni podłoża pod fundament. 

2. Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 
głębokości posadowienia obiektu sprawdzid nośnośd gruntu na obciążenia, jakie będą 
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowlę. 

2.9.3.3. Pochylenie skarp w wykopach 

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach 
mogą byd wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a 
głębokośd wykopu nie będzie większa niż 2,0 m w skałach litych odspajanych 
mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skałach spękanych, 1,25 m w gruntach 
mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. 

- Wykopy o głębokości większej niż w p. 1 można wykonywad jedynie w przypadku, gdy 
skarpy wykopu mają bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów 
powinno byd określone w projekcie wówczas, gdy: 

a. roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym, 

b. głębokośd wykopu wynosi więcej niż 4,0 m, a teren przylegający bezpośrednio do 
skarpy ma byd obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

c. grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

d. wykopy są wykonywane na terenie osuwiskowym. 

- Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleo skarp roboczych o wysokości do 4 m: 

a.  pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 

b.  o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 

c.  o nachyleniu 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 

d.  o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych 

gliniastych, 

e.  o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadków, gdy 

grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych 

gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosid 1:1,5 dla skarp wykopów o 

głębokości do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m. 

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmowad na podstawie 

obliczeo stateczności. 

- W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byd stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
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 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu powierzchnie terenu powinny mied odpowiednie 
spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

 w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno byd zabezpieczone przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w 
kierunku środka dna wykopu, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzad w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz itp.). 

2.9.3.4. Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 

 Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą byd stosowane do zabezpieczenia ścian 
wykopów do głębokości 4,0 m w warunkach, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 
przewiduje się wystąpienia obciążeo spowodowanych przez budowlę, środki transportu, 
składowany materiał, urobek gruntu itp. oraz jeżeli warunki wykonania robót nie stawiają 
specjalnych wymagao.  
W innych przypadkach sposób rozparcia lub podparcia wykopów powinien byd określony  
w projekcie. 

 Odeskowanie ścian wykopu może byd pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosowad w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu 
spomiędzy bali przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosowad 
tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 

 Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozwartych powinny byd zachowane 
następujące wymagania: 

a. górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawad ponad teren co najmniej na 15 
cm  
i zabezpieczad przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

b. wykop rozparty powinien byd przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu 
wykopu jest przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 

c. rozpory powinny byd tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół, 

d. w odległościach nie większych niż 20 m po winny znajdowad się awaryjne, 
odpowiednio przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego, 

e. w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdowad się w części wykopu 
odeskowanego, 

f. w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 
zbudowad pomosty. 

Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien byd sprawdzony okresowo oraz 

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, 

np. intensywne opady deszczu, wystąpienie dużych mrozów, oraz przed każdym zejściem 

pracowników do wykopu. Wszelkie zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny byd 

niezwłocznie naprawione. 

4. Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach 
pozostałych może odbywad się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy głębieniu wykopów w 
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gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, 
sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Ścianki te powinny byd dobrze rozparte 
w każdej fazie robót. 

5. Rozbieranie umocnieo ścian lub skarp wykopów powinno byd przeprowadzane stopniowo 
w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 

6. Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwad za każdym razem na wysokośd nie większą 
niż: 
0,5 m — z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 

0,3 m — z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 

Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach 

technicznej niemożności jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy 

zagraża bezpieczeostwu pracy albo stwarza możliwośd uszkodzenia konstrukcji wykonanego 

obiektu 

2.9.3.5. Zejścia i wyjścia w wykopach 

- W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny byd wykonane w 
odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie 
lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego 
gruntu jest zabronione. 

2.9.3.6. Wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi 

1. Niezależnie od wymagao podanych powyżej, przy wykonywaniu wykopów urządzeniami 
zmechanizowanymi należy: 
wyznaczyd w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 

wykonywania wykopów, dostosowad głębokośd odspajanej jednocześnie warstwy 

gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu 

wysięgnika koparki. Wykonywad pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczając do 

powstawania nierówności oraz 

dokonad takiego rozstawu pracujących maszyn, aby nie zachodziła możliwośd ich 

wzajemnego uszkodzenia. 

2. Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni 
wykonywad ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 

3. Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
jej postoju, oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 
mechanicznego. 

4. Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno byd dokonywane 
sposobem mechanicznym, z tym że: 

 pracownicy powinni znajdowad się w bezpiecznej odległości od podnoszonego 
pojemnika lub łyżki koparki, 
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 wykop powinien byd szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie 
odbywa się praca w wykopie i transport urobku, 

 pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniad więcej niż do 2/3 ich 
wysokości. 

5. Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpid 
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno byd 
dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 

 50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich, 

 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 

6. Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów po 
winien odbywad się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

2.9.3.7. Składowanie urobku z wykopów 

1. Ukopany grunt powinien byd przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego 
przeznaczenia lub na odkład przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.  

2. W przypadku przygotowywania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania 
wykopów odległośd podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosid: 
–nie mniej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 

–nie mniej niż 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych. 

3. Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 

 w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod warunkiem 
że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 

 w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są dobrze 
umocnione. 

2.9.3.8. Zasypywanie wykopów 

1. Zasypywanie wykopów powinno byd dokonane bezpośrednio po zakooczeniu w nich 
przewidzianych robót. 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno byd oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno byd 
odwodnione. 

3. Do zasypywania wykopów powinien byd używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
nie zamarznięty i bez zanieczyszczeo (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych 
materiałów itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków 
technicznych zasypywania wykopu. 

4. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu 
przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno byd dokonywane 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

 nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
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 od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężki mi 
tarczami (grubośd warstwy należy dobierad do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, 
jednak nie może byd ona większa niż średnica płyty), 

 około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), 
to warstwa gruntu do wysokości ok. 0,30 m nad drenażem lub warstwami odwadniającymi 
powinna byd zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie 
wody. 

6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm po nad 
górną krawędź rurociągu należy go zasypywad ręcznie, z tym że grubośd jednorazowo 
ubijanej warstwy nie może byd większa niż 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno 
następowad równocześnie po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeśli 
ściany są umocnione, powinno byd dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można 
stosowad sprzęt mechaniczny. 

7. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno byd 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji 
wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 

2.9.3.9. Odkłady gruntów 

1. W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny byd one wykonywane  
w postaci nasypów o wysokości do 1,5 m, o pochyleniu skarp l : 1,5 i ze spadkiem korony 
odkładu od 2 do 5%; przy małych pochyleniach terenu odkłady mogą byd wykonywane z 
obu stron wykopu. 

2. Odległośd podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosid 
co najmniej podwójną jego głębokośd i nie mniej niż: 

 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,  

 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,  

 20,0 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 

3. Odkłady ziemne powinny byd wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

4. Jeżeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odkłady mogą byd 
wykonywane powyżej wykopu w postaci nasypów chroniących wykop przed napływem 
wód opadowych. Przy pochyleniu terenu większym niż 20% odkład gruntu powinien byd 
wykonany poniżej wykopu. 

5. Jeżeli miejsce odkładu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca się odkładad grunt w 
zagłębieniu terenu, możliwie jak najbliżej wykopu. 

6. Odkłady gruntu zaleca się obsiad trawą, obsadzad krzewami lub zalesid (zrekultywowad 
biologicznie). 

2.9.3.10. Dokładnośd wykonania wykopów 

1. Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny byd 
określone w dokumentacji technicznej. 
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2. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleo projektu 
nie powinny byd większe niż: 

- 0,02% - dla spadków terenu,  

- 0,05% - dla spadków rowów odwadniających, 

- 4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 

- ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty,  

- ±15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 

- ± 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m,  

- ± 10% - w nachyleniu skarp. 

3. Minimalne odchylenia w rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach 
rurociągów nie powinny byd większe niż: 

 + 3,0 cm - w gruntach spoistych,  

 - 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 

4. Szerokośd wykopu, w którym przewidziana jest obudowa przez rozparcie ścian wykopu, nie 
powinna byd większa niż ± 5 cm, ze względu na koniecznośd wielokrotnego stosowania 
rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i przy zastosowaniu klinów o grubości 
nie większej niż 5cm. 

5. Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byd gładkie, bez wybrzuszeo i 
zagłębieo, tak aby elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją po 
wierzchnią. 

2.10. WYKONYWANIE NASYPÓW 

2.10.1. Przygotowanie podłoża pod nasypy 

 W miejscu, na którym ma byd wykonany nasyp, teren powinien byd oczyszczony i 
przygotowany w sposób określony w p. 2.7. Roboty przygotowawcze. 

 Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny byd usunięte, a na ich miejsce 
powinien byd nasypany i ubity grunt określony w projekcie. 

 Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero 
w fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny byd przerwane do czasu ustalenia 
przez projektanta dalszego toku postępowania. 

 W przypadku pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu powinny byd 
przeprowadzone zabiegi zapewniające wymaganą statecznośd podłoża. 

 Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniad projektowane do umieszczenia  
w nasypie budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeo skarp nasypu itp. Budowle 
przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny byd wykonane przed wykonaniem 
nasypu w miejscu przewidywanej ich lokalizacji. 

 W zależności od potrzeb należy wykonad urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one 
zapewniad: 
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3.2.1. poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie 
eksploatacji (np. odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu 
itp.), 

3.2.2. poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn 
do robót ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu). 

Urządzenia odwadniające wymienione w p. a) powinny byd wykonane w sposób określony 

projektem. 

 Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny byd wypełnione (zasypane) suchym gruntem 
ziarnistym, dobrze zagęszczonym. 

 Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią powinno byd dokonane w 
sposób schodkowy. 

2.10.2. Wybór gruntu i innych materiałów do wykonywania nasypów 

Do wykonywania nasypów można stosowad bez ograniczeo grunty kamieniste z twardych 
gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste. 

Do wykonywania nasypów nie należy stosowad: 

iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%, 

torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie 
szkieletu gruntowego poniżej 1600 kg. 

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien byd w stanie powietrzno suchym i nie 
zamarznięty. 

Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierad zanieczyszczeo  
i powinien byd o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w którym powinien byd 
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. 

W przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyd i należy zastosowad 
odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. 

Grunty o różnorodnych właściwościach powinny byd układane warstwami o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. 

Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny byd układane w zasadzie warstwami 
poziomymi o stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie 
po winno wynosid więcej niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% 
dla gruntów sypkich i 2 - 4% dla gruntów spoistych. 

W przypadku gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej 
lub innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna byd wykona na z 
gruntów sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku takiego gruntu 
górna warstwa nasypu powinna byd stabilizowana na grubości co najmniej 10 cm. 

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny byd uwzględnione 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na osiadanie gruntu nie 
podano w projekcie, powinien ustalid je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego i projektantem. 



 

Strona 86 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

2.10.3. Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie 

(1) Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno byd zgodne z projektem. 

(2) W przypadku gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, 
powinno ono odpowiadad następującym warunkom: 

 grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny byd układane w środku, a grunty 
gruboziarniste bliżej skarp nasypów, 

 grunty spoiste powinny byd przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą 
ochronną  
z gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m, 

 grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyd soczewek lub warstw 
ułatwiających poślizg lub filtrację wody, 

 grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny byd o takim uziarnieniu, aby nie 
powstawały odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody. 

(3) Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego 
materiału skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna byd pokryta warstwą żwiru, 
pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nie odsiewanego, zawierającego nie mniej niż 25% 
ziaren poniżej 2,0mm, tak aby po zagęszczeniu warstwy przestrzenie między ziarnami skał 
zostały całkowicie wypełnione. 

(4) Dopuszcza się wykonywanie nasypu ze skał rozdrobnionych mrozoodpornych bez 
wypełniania przestrzeni między ziarnami piaskiem lub żwirem pod warunkiem, że warstwy 
kamienne będą oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i od 
górnych części nasypu warstwami żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nie 
odsianego, zawierające go 25 do 50% ziaren poniżej 2,0 mm; wysokośd nasypów 
wykonanych z tego rodzaju materia łów nie powinna byd większa niż 1,2 m od korony 
nasypu. 

(5) Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy: 

 grunty przepuszczalne układad w nasypie warstwami poziomymi, 

 nadawad górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało 
przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym 
pochyleniem na zewnątrz 3 do 4%, 

 warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układad na całą szerokośd nasypu w celu 
zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy, 

 nie dopuszczad do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej 
wodoprzepuszczalności, aby uniknąd powstawania w nasypie gniazd i soczewek 
gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę. 

(6) Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna byd zagęszczona przez ubijanie, 
wałowanie lub wibrowanie. 

(7) W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą byd 
polepszane przez: 

(8) ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów, 
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(9) dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i staranne 
ich wymieszanie z gruntem, 

(10) dodawanie bitumu, 

(11) stosowanie sprawdzonych związków chemicznych, 

(12) zbrojenie siatkami lub geotekstyliami. 

2.10.4. Nasypy z gruntów kamienistych gruboziarnistych 

Każdą warstwę gruntów kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiałów grubo 
ziarnistych o grubości większej niż 30 cm należy przykryd warstwą żwiru lub innego 
drobnoziarnistego gruntu sypkiego i dobrze zagęścid. 

 W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do 
przepuszczania wody po zboczu nasypu, warstwę tę należy wykonad z kamienia 
mrozoodpornego bez wypełnienia przestrzeni wolnych innym materiałem. Warstwa nasypowa 
powinna byd w tym przypadku oddzielona od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od 
górnych części nasypu warstwą żwiru, pospółki lub kruszywa łamanego zawierającego 25 do 
50% ziarno średnicy mniejszej niż 2,0 mm. 

 Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno byd wykonane w taki sposób, aby sięgało wyżej 
niż 1,2 m licząc od korony nasypu. 

2.10.5. Wykonywanie nasypów na dojazdach do wiaduktów i nad przepustami 

1. Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, 
powinny byd wykonywane w taki sposób, aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju 
budowlach liczba przejśd sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była 
większa o 50%  
w stosunku do liczby przejśd dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy próbnym 
zagęszczeniu gruntu. 

2. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma 
się stykad nasyp, powinna byd otynkowana zaprawą cementową i powleczona warstwą 
zawiesiny  
z gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu. 

3. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się  
z nasypem powinny byd powleczone bitumem, z tym że maksymalna wielkośd ziaren 
gruntu  
w warstwie o grubości ok. 1,0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna byd 
większa niż 2,0 cm. 

4. Nasypy nad przepustami powinny byd wykonane z tego samego rodzaju gruntu nie 
powodującego wysadzin. Sypanie i zagęszczanie powinno byd dokonywane warstwami 
jednocześnie z obu stron przepustu. 

2.10.6. Wykonywanie nasypów na gruntach słabych, silnie nawodnionych i w wodzie 

1. Nasypy na bagnach powinny byd wykonywane zgodnie z projektem i zgodnie z wynikami 
badao dokonanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania nasypu. 
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2. W przypadku wykonywania nasypów na bagnach oraz torfowiskach należy nasyp wykonad: 

 w części zanurzonej - ze żwirów i piasków, 

 w części nie zanurzonej - dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gruntu (z 
wyjątkiem pylastych) pod warunkiem pełnego ich zabezpieczenia przed podsiąkaniem 
wody; wzniesienie korony nasypu nad powierzchnią terenu powinno wynosid nie 
mniej niż 1,5 m. 

3. Badania powinny obejmowad: 

 głębokośd gruntów słabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu, 

 analizę gruntu bagiennego, 

 obliczenie stateczności nasypu oraz wielkości i czasu jego osiadania. 

4. Nasypy na gruntach słabych, o dużej ściśliwości i małej wytrzymałości na ścieranie (np. 
grunty organiczne, grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym) powinny byd wykonywane 
po odpowiednim przygotowaniu podłoża w sposób określony w projekcie. 

5. Grunty o małej nośności powinny byd usunięte, jeżeli projekt nie przewiduje tego inaczej. 

6. W przypadku wykonywania nasypów w wodzie sposób i metoda ich wykonywania powinny 
byd określone w projekcie. 

7. Nasypy powinny byd wykonywane metodą czołową, tj. przez sypanie gruntów warstwą 
sięgającą do dna na wysokośd 0,5 do 1,0 m powyżej zwierciadła wody. 

8. W zależności od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysokośd nasypu 
powinna wynosid nie więcej niż: 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu 
gruntów gliniastych  
i 5,0 m w przypadku zastosowania gruntów sypkich. 

9. Wykonywanie nasypów w wodzie z gruntów spoistych powinno byd dokonywane w sposób 
określony w warunkach technicznych opracowanych dla danej budowy. 

10. Nachylenie skarp nasypu, który jest wykonywany w wodzie, nie powinno byd większe niż 
1:5. 

11. W przypadku wykonywania nasypów na terenach zalewanych wodą wierzch nasypu 
powinien znajdowad się co najmniej 1,0 m nad najwyższym poziomem zwierciadła wody 
dopływającej okresowo, a nachylenie skarp nasypu powinno byd łagodne. 

2.10.7. Wykonywanie nasypów na zboczach i poszerzanie istniejących nasypów 

1. Niezależnie od wymagao dotyczących wykonywania nasypów podanych uprzednio, w 
przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochyłości od 1 : 5 do 1 : 2 należy nasyp 
zabezpieczyd przed zsuwaniem. 

2. Przy poszerzaniu nasypu istniejącego lub łączeniu nasypu nowego z nasypem istniejącym 
połączenie wykonad schodkowo lub w sposób określony w projekcie. 

3. Zagęszczanie nasypu przy skarpach stanowiących podłoże powinno byd dokonywane 
lekkim sprzętem (np. ubijaki, wibratory), który może byd doprowadzony bezpośrednio do 
skarpy podłoża. 
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2.10.8. Dokładnośd wykonania nasypów 

 Dokładnośd wykonania nasypu, uwzględniająca wielkośd osiadania danego rodzaju gruntu, 
powinna byd zgodna z projektem. 

 Jeżeli w projekcie nie określono dokładności wykonania nasypu, to odchyłki wymiarowe 
powinny zawierad się w granicach: 

 ± 2-5 cm - dla rzędnej korony,  

 ± 5 cm - dla szerokości korony,  

 ±15 cm - dla szerokości podstawy. 

 Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementów nasypu, którym na dano 
spadki - nie powinny byd większe niż 10% nachylenia podanego w projekcie. 

2.10.9. Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu 

1. Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębieo terenu przy jego niwelacji, zasypywanie 
wgłębieo powinno byd wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. 

2. Zagłębienia terenu, na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m 
mogą byd zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu 
niwelowanego, z wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej. 

3. W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi koniecznośd zasypywania zagłębieo 
większych niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, 
wykonanie nasypu powinno byd wykonane w sposób przewidziany dla nasypów. 

4. Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno byd 
dokonywane odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim). 

2.11. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW  

2.11.1. Grubośd zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotnośd 

1. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna byd zagęszczona 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 

2. Grubośd warstwy zagęszczanego gruntu powinna byd określona doświadczalnie i 
dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno byd 
wykonywane zgodnie  
z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, akceptowanymi przez 
nadzór techniczny inwestora. Przy dokonywaniu próbnego zagęszczenia danego rodzaju 
gruntu powinna byd określana: 

 wilgotnośd optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do 
zagęszczenia, 

 największa dopuszczalna grubośd zagęszczonej warstwy gruntu, 

 najmniejsza liczba przejśd danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

3. Grubośd warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna byd większa niż: 

 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 



 

Strona 90 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 

 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub 
ubijakami mechanicznymi, 

 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami. 
W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia nie 
powinno byd brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien 
wynosid więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 

4. Wilgotnośd gruntu w czasie jego zagęszczania powinna byd zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnośd gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi 
mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyd wodą. 
W przypadku gdy wilgotnośd gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt 
przed przystąpieniem do zagęszczania powinien byd przesuszony w sposób naturalny, a w 
przypadkach technicznie uzasadnionych  w sposób sztuczny przez dodanie mielonego 
wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.  

5. Wilgotnośd optymalna gruntu oraz jego masa powinny byd wyznaczane laboratoryjnie. 
Jeżeli nie ma możności dokonania oznaczeo laboratoryjnych, to wilgotnośd optymalną 
gruntu na potrzeby ich zagęszczania można przyjmowad: 

1. 10% - dla piasków, 

2. 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 

3. 13% - dla glin, 

4. 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. 

6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien byd ustalony w laboratorium polowym w 
zależności od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości 
stosowania stałej kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i 
jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien byd mniejszy niż: 

 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokośd do 1,20 m, 

 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m. 

7. W przypadku budowy zapór i wałów jakośd zagęszczonego nasypu zaleca się określad wg 
normatywu „Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót ziemnych” 

2.11.2. Równomiernośd zagęszczania 

Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna byd przestrzegana równomiernośd 
zagęszczania każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących 
wymagao: 

 grunt powinien byd układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej 
szerokości nasypu, 

 warstwa nasypanego gruntu powinna byd zagęszczona na całej szerokości nasypu przy 
jednakowej liczbie przejśd sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku 
środkowi nasypu w taki sposób, aby ślady przejśd sprzętu pokrywały ślad poprzedni na 
szerokości  
5-20 cm, 
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 w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy 
jednoczesnym transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami 
środków transportowych całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien 
byd wysypywany równomiernie warstwą wymaganej grubości. 

2.11.3. Wykonywanie zagęszczania 

1. Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych 
powinno byd przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni 
warstwy walcem gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej 
warstwy gruntu powierzchnię gładką należy zruszyd. 

2. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno byd dokonywane możliwie szybko, tak aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

3. Zagęszczenie skarp powinno byd dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na 
skarpach, z tym że liczba przejśd sprzętu powinna byd odpowiednio zwiększona w stosunku 
do zagęszczania takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba niezbędnych przejśd 
sprzętu powinna byd w tym przypadku ustalona doświadczalnie. 

4. Zagęszczanie skarp może nie byd dokonywane, jeżeli szerokośd układanej na skarpie 
warstwy gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest 
usuwany podczas profilowania skarp, oraz w przypadku gdy użyty grunt umożliwia 
wykonanie prawidłowego zagęszczenia na krawędzi układanej warstwy. 

2.12. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIAŁANIEM WODY 

2.12.1. Wymagania podstawowe 

1. Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne należy zabezpieczyd przed 
destrukcyjnym działaniem wody poprzez: 

 ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce 
wykonywanych robót, 

 wykonanie odpowiednich odwodnieo wgłębnych na czas wykonywania robót 
ziemnych lub na stałe. 

 wykonanie gródź, pod osłoną których realizowane będą roboty w korytach cieków 

2. Sposób zabezpieczenia prowadzonych robót przed działaniem wód powinien byd określony  
w dokumentacji projektowej 

2.12.2. Odprowadzanie wody rowami 

1. Odprowadzanie wód opadowych może byd dokonywane przy pomocy odpowiednio 
ukształtowanych i rozmieszczonych rowów bocznych, skarpowych lub odpływowych. 

2. Kształt rowów może byd trapezowy lub obły i dostosowany do rodzaju chronionego przed 
napływem wody obiektu. 

3. Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien byd mniejszy 
niż 0,2%. Spadek dna rowu powinien byd dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych 
robót ziemnych lub obiektów. 
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4. Odległośd rowów od krawędzi chronionych robót ziemnych lub wykonanych obiektów nie 
powinna byd mniejsza niż 1,20 m. 

5. Przy wykonywaniu rowów należy uwzględniad nie tylko spadek rowu, ale i szorstkośd 
gruntów lub umocnienia oraz głębokośd napełnienia rowu wodą. 

6. W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopów lub stoków przed 
erozją wód powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, 
zapobieżenie spływom gruntu ), mogą byd wykonywane rowy skarpowe. 

2.12.3. Inne rodzaje odwodnieo powierzchniowych i wgłębnych 

1. W przypadku istnienia na danym terenie urządzeo kanalizacyjnych odprowadzenie wód 
opadowych i wgłębnych powinno byd dokonywane za pośrednictwem tych urządzeo. 

2. W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu robót ziemnych lub 
zabezpieczenie wykonanego obiektu przed destrukcyjnym działaniem wody może byd 
dokonane: 

 przy użyciu ciągów drenarskich, 

 przy użyciu studni chłonnych. 
 Wykonywanie tych odwodnieo powinno byd zgodne z projektem. 

3. Grodze chroniące realizowane roboty w korytach cieków przed działaniem wód powinny 
byd wykonywane w postaci nasypów zgodnie z pkt 2.10, układanych worków z piaskiem 
lub innych materiałów. Wybór rodzaju i wykonania grodzy winien byd określony w 
projekcie i nie może szkodliwie oddziaływad na środowisko naturalne koryta cieku. 

2.13. ROBOTY ZIEMNE WYKOOCZENIOWE I PORZĄDKOWE 

Zakooczenie robót ziemnych i prace porządkowe winny byd wykonane zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumentacji jako: 

1. Plantowania terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych 
projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębieo, o średniej wysokości 
ścięd i głębokości zasypao nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania 
mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej 

2. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie 
mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 
wykonywanym przekopie lub rowie. Nie dopuszcza się wykonywania nasypów w formie 
grobli wzdłuż koryt cieków spełniających funkcję przewidzianą dla wałów 
p.powodziowych. 

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów poprzez 
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie 
lub okładzie 

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręcznie 
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych  
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Dokładnośd wykonania robót ujętych w pkt. 1 - 4 podana w poniższej tablicy  

Lp Rodzaj roboty 
Dopuszczalne 

odchylenia 

1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopów + 10 cm 

2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypów ± 15 cm 

3 Wyrównanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm 

4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopów i 

nasypów stałych wykonywanych według znaków pod 

szablon lub łatę - lokalnie 

± 1 cm 

5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub łatę ± 2 cm 

2.14. KONTROLA WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

2.14.1. Badanie gruntów 

1. W uzasadnionych przypadkach określonych w dokumentacji projektowej należy 
wykonywad badania gruntów. 

2. Wykonawca robót powinien zorganizowad na placu budowy polowe laboratorium, 
przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badao gruntu. Laboratorium to 
powinno byd przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badao: 

 analiz makroskopowych, 

 wilgotności gruntu, 

 maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie 
Proctora), 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 

 stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.  
W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, należy 
zapewnid stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne badania 
gruntów (instytut, laboratorium drogowe itp.). 

3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien wykonad terenowe 
badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót 
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie 
rozpoczynania robót. 

4. Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny byd wykonywane niezależnie od 
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą byd przeprowadzone za 
pomocą: 

 dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m, 

 wierceo gruntu do głębokości posadowienia obiektu, 
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 dołów próbnych i wierceo. 
Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiad wymaganą dla 
wykonawcy robót charakterystykę gruntów. 

5. W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzid badania szczegółowe 
przez jednostkę do tego uprawnioną. 

6. Z przeprowadzonych na terenie budowy badao gruntu należy sporządzid protokół i 
porównad uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien byd dołączony do dziennika 
budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 

7. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny byd zgodne z normami. 

2.14.2. Sprawdzanie wykonania robót 

1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i 
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonad dane roboty ziemne lub budowle 
ziemną. 

2. Sprawdzenie zachowania wymagao wynikających z ochrony środowiska polega na 
skontrolowaniu spełnienia wymagao określonych w p.2.5. i stwierdzeniu jakości 
wykonanych robót. 

3. Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagao podanych  
w p. 2.6. z wynikami ustaleo w terenie. 

4. Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodności ich wykonania  
z wymaganiami podanymi w p. 2.7. Kontrolą należy objąd następujące prace: oczyszczenie 
terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i 
gruntów  
o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, 
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i 
miejsca wykonywania robót ziemnych. 

5. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu wymagao 
określonych  
w p. 2.9. ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zabezpieczenie stateczności skarp, 
wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie 
albo wykonanie urządzeo podziemnych, prawidłowośd odwodnienia wykopu oraz 
dokładnośd wykonania wykopu (usytuowanie, wykooczenie, naruszenie naturalnej 
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inżynierskiego itp.). W przypadku 
sprawdzania ukopu należy określid: zgodnośd rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz 
uporządkowanie terenu wokół ukopu. 

6. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami 
podanymi w p. 2.10. i 2.11. ze szczególnym zwróceniem uwagi na: jakośd gruntów 
wbudowanych w nasyp, prawidłowośd wykonania poszczególnych warstw gruntu oraz 
dokładnośd zagęszczania poszczególnych warstw. W szczególności należy sprawdzad: 
przydatnośd wbudowanych gruntów do wykonania nasypu, prawidłowośd rozmieszczenia 
poszczególnych gruntów w na sypie i ich odwodnienie oraz skontrolowad zagęszczenie 



 

Strona 95 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu lub metodą porównania modułów 
odkształcenia. 

7. Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu 
zgodności wykonania z wymaganiami podanymi w p. 2.9.2. i 2.10.8. tj. kontroli nachylenia 
skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów. 

8. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed napływem 
wody polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeo i zgodności z wymaganiami 
podanymi w p. 2.12. ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe wykonanie gródz, 
ujęcie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie 
wysięków wodnych. 

9. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukooczeniu należy sporządzid protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
Dokonanie odbioru robót należy odnotowad w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 

10. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny byd 
przeprowadzone  
w takim zakresie, aby istniała możliwośd sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania 
robót ziemnych przy odbiorze koocowym. 

2.15. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT ZIEMNYCH (ODBIÓR KOOCOWY) 

2.15.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru koocowego  

- Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny byd dokonywane na podstawie sprawdzeo 
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 2.14 i dokumentacji zawierającej: 

 dziennik badao i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

 zestawienia wyników badao jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 2.14 wraz  
z protokółami sprawdzeo, 

 robocze orzeczenia jakościowe, 

 analizę wyników badao wraz z wnioskami, 

 aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 

 inne dokumenty niezbędne do, prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 
robót ziemnych. 

- W dzienniku badao i pomiarów powinny byd odnotowane wyniki badao wszystkich próbek 
oraz wyniki wszystkich sprawdzeo kontrolnych. 

- Na przekrojach powinny byd naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a 
przekroje poprzeczne i pionowe powinny byd wykonane z tych miejsc, w których 
kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 

2.15.2. Odbiór robót 

1. Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien 
byd dokonany przed wbudowaniem gruntów. 

2. W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do 
wykonania robót ziemnych, nie powinien byd użyty do wykonania danego rodzaju robót. 
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Grunt taki może byd użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inwestorem i 
projektantem istnieje możliwośd poprawienia jego właściwości, w wyniku określonego 
procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub niniejszymi warunkami.  

3. Odbiór częściowy powinien byd przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 
późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przy 
gotowanie terenu, urządzenia odwadniające znajdujące się w nasypie, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntów itp.). Odbioru częściowego należy dokonad przed 
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie 
odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru 
częściowego robót powinien byd sporządzony protokół, w którym powinna byd zawarta 
ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu 
odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonad zapisu w dzienniku 
budowy i sporządzid protokół odbioru. 

4. Odbiór koocowy robót powinien byd przeprowadzony po zakooczeniu robót ziemnych i 
powinien byd dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 2.15.1. 
protokółów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie gdy jest to 
konieczne, przy odbiorze koocowym mogą byd przeprowadzane badania lub sprawdzenia 
zalecone przez komisję odbiorczą. 

5. Z odbioru koocowego robót ziemnych należy sporządzid protokół, w którym powinna byd 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
koocowego powinien byd wpisany do dziennika budowy. 

2.15.3. Ocena wyników odbioru 

 Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i 
niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny byd uznane za 
zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 

 W przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie 
zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagao 
oraz gdy dokonany odbiór koocowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznad 
za niezgodne  
z wymaganiami niniejszych warunków. 

 Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych 
powinny byd poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do 
ponownego odbioru,  
z którego sporządzid należy nowy protokół odbioru koocowego robót. 

2.16. PRZEDMIAR, OBMIAR, ROZLICZENIE 

2.16.1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót 

Ilośd robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do 

realizacji robót - tzw. przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na 

placu budowy - książkę obmiaru (jest to tzw. obmiar). 
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Przedmiar robót, to określenie ilości robót do wykonania, sporządzony w oparciu o 

dokumentację projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w 

kolejności technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierad: 

 liczbę porządkową 

 numer specyfikacji technicznej (ST) 

 podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji 
szczegółowej) lub cen jednostkowych robót (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o 
które będzie prowadzona kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.), 

 opis robót. 

 wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji 
projektowej.  

 jednostkę miary roboty, 

Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej 

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na 
budowie w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich 
zakooczeniu. 

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie 

same  

w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. 

Przedmiar musi cechowad przejrzystośd. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz numeracja 

kolejnych rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji 

kosztorysowej. 

 każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mied swój odpowiednik na 
rysunku, schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje. 

 wymiary wprowadzone do obliczeo podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół 
przyjmuje się dokładnośd wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś 
liczbę sztuk lub krotnośd jako liczby całkowite. Należy przyjmowad kolejnośd 
wpisywania wymiarów niezmienną w całym przedmiarze, np. - szerokośd - długośd - 
wysokośd - ilośd lub krotnośd. 

W przedmiarze robót przyjmuje się kolejnośd wprowadzanych robót zgodną z ustaloną  
w harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót na 
obiekcie. 

Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mied ten sam stopieo scalenia, jak roboty ujmowane  
w katalogach (metoda szczegółowa) lub w cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o 
które prowadzona jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa. 

2.16.2. Forma przedmiaru i jednostki miary 

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno byd wykonywane na ujednoliconych 
formularzach, które powinny byd czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron. 
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Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, 
jest zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w założeniach ogólnych oraz  
w założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog 
będący podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne 
uproszczenia nie pokrywające się z fizycznymi wymiarami. 

Podstawową jednostką miary jest; 

 przy wyliczeniach powierzchniowych - m2,  
 przy wyliczeniach kubaturowych - m3 

2.16.3. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie z pkt. 1.3.3 ogólnych 
warunków  

2.17. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE 

2.17.1. Przepisy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 
z 2003r) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
47 poz. 401). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 
poz. 2072) 

5. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 

6. Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnieo. 
CGUW Warszawa 1966 r. 

 

2.17.2. Normy 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-86/B-02480&nw=f&t=grunty&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)
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PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudów do wykopów. Częśd 1. Dane wyrobów. 

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudów do wykopów. Częśd 2. Ocena na podstawie      

                                                obliczeo lub badao. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

CPV  45262300-4 

CPV  45262210-6 

CPV  45262410-8 

CPV  45262420-1 

CPV  45262311-4 

 
 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

1.2. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy Budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i  wykooczeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy stóp i ław fundamentowych 
wypełnieo z chudego betonu i innych robót.  

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 

Żelbetowe stopy fundamentowe pod słupy żelbetowe , z betonu kl. B20 

Żelbetowe ławy fundamentowe z betonu kl. B20 

Żelbetowe schody z betonu kl. B20 

Stropowe płyty żelbetowe, z betonu kl. B20.  

Żelbetowe słupy z betonu kl. B20 

Żelbetowe belki z betonu kl. B20 

Posadzka betonowa z betonu kl.B25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym  

Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 10 cm, z betonu kl. B10, ułożony na warstwie  

podbudowy żwirowej   

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  

realizacji umowy 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym na rysunkach konstrukcyjnych.  
  

1.4.  Określenia podstawowe 

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

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całośd robót związanych z wykonywaniem elementów  betonowych i 
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd wykonania tych robót oraz ich zgodnośd z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

6.6. Dokumentacja, którą należy przedstawid w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi byd zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczad będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejnośd prac betonowych 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 

4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2 Płyty deskowania: 

1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3.  Łączenie deskowao: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 

zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 
otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję 
z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowao: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
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2.3 Zbrojenie 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonad z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2.oraz  stali 
B500SP i A-0 
Musi ona spełniad wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 

2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniad warunki normy PN-84/B-03264. 

2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi byd typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadad celom jakim mają służyd.  
 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosowad żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3 Kruszywo 
A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeo zgodnie z WTWO  rozdział 6, z 

wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzid w 
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno byd w całości i dokładnie przepłukane. Zawartośd 
siarczanów powinna byd mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczad 4%. Należy używad tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używad żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długośd 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu 
mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczad 2%. 

D. Mrozoodpornośd kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczad 5%. 
 

2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosowad zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki 

powinny spełniad wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy 

uzyskad gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny byd zatwierdzane przez 

Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 

dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 

pozostałych wymagao przez betony w których zastosowano domieszkę 
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3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowao pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagao jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

 

4.2.  Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozid dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosowad 

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzid zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien byd dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilośd wody oraz opóźniających wiązanie może zmienid wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

 

5.2.  Szalunki 

5.2.1 Wykonanie deskowao 
 Przed przystąpieniem do wykonania deskowao należy sprawdzid zgodnośd osi i poziomów oraz 
zgodnośd wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda 
inspektora nadzoru   
 Przed ułożeniem betonu należy uformowad i wygładzid skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąd 
luźną ziemię. 



 

Strona 105 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

 Szalunki należy wykonywad zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiad w 
taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów 
wymagane w WTWO, rozdz. 5. 
 Należy dopasowywad połączenia szalunków oraz zapewnid ich wodoszczelnośd. Ilośd połączeo należy 
ograniczad do minimum. 
 Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 
wzmacniad 25mm taśmą stalową 
 Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtowad 
zgodnie z projektem. 
 Przed położeniem betonu należy wyczyścid deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
Deskowania powinny pozostad na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 
pozwalającej przenieśd obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
Możliwośd ponownego wykorzystania deskowao i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowao. 
Deskowania powinny byd zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykooczeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagao będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą byd zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowao 
A. Wszystkie powierzchnie deskowao mające wchodzid w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostad gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeo powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używad deskowao o zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowao należy usunąd wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają byd pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniad barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byd toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowao 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 

pozostad na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałośd 28-
dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich 
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostad usunięte. 
Żadne z nich nie mogą zostad pod tynkiem. 

 
5.3 Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna byd dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona byd 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronid przed kontaktem z 
gruntem. Zbrojenie powinno byd składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami 
i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawid w trakcie budowy 
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A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą byd zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 

B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia 
stali i układ zbrojenia. 

C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określid następujące 
elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami 
kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych. 

Zbrojenie należy przygotowywad zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz. 7. Wszystkie 

pręty muszą byd gięte na zimno. 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąd wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosowad następującą otulinę betonową stali   
          zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
płyty: 20 mm 
ściany, belki: 20 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w 
pionie jak i w poziomie) należy umieścid dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie 
byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów 
musi znajdowad się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia inspektora nadzoru 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi koniecznośd przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnid to z inspektorem nadzoru 

 
  Betonowanie 
 
5.4.1.Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

Beton musi byd dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 
mieszanki na miejscu budowy. 
A. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne). 
B. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawid 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badao wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostad przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układad mieszanki 
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Producent betonu powinien dostarczyd atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione 
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi 
byd przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badao 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 
powinna byd kompletna  i zawierad wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniad następujące wymagania: 

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałośd betonu powinna wynosid 20Mpa jeśli w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczad 63 
mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje 
zarządzający realizacją umowy. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosid 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że 
Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartośd cementu w elementach masywnych powinna wynosid 320 kg/m3. 
d. Zawartośd całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzid czy wyniki badao mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyd opad mieszanki betonowej, 
ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów 

C. Projektowana wytrzymałośd 28-dniowa powinna wynosid 25 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren 
kruszywa powinien wynosid 30 mm. 

D. Minimalna zawartośd cementu na 1 m3 powinna wynosid 180 kg. 
E. Homologacja (atest) 

Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyd 
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 
oraz wymaganiami stawianymi przez inspektora nadzoru. 

F. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno byd zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, 
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 

powiadomid o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowao, zbrojeo, 
otworów i innych elementów mających się znajdowad w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegad zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układad bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeo 
wykonanych z aluminium. 

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąd z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyd. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarowad wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie 
zbrojenia powinno byd sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy 
przed ułożeniem betonu.  
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5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
 Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego 
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów koocowych, wykonawca powinien 
przeprowadzid betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
 Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 

 Wykonawca powinien dysponowad na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, 
transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez 
Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania 
niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 
 Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
 Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy 

nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienid. 
 Do betonowania nie wolno używad przewodów aluminiowych. 
 Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają byd pobierane podczas betonowania na koocu każdej partii. 

5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 
8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem 
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowad się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. 
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniad założenia przedstawione w WTWO, 
Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi 
mied możliwośd obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyd dodatkową 
osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywad się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosowad 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej 
specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące 
zawartośd wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykooczeniowych mają byd stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczad do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 
wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed 
zmieszaniem schłodzid składniki mieszanki. 

B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układad i zabezpieczad zgodnie z wymaganiami podanymi w 
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układad na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układad mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej 
lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego 
realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi byd usunięty i zastąpiony 
nowym na koszt wykonawcy. 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skud i oczyścid aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryd środkiem wiążącym, którego typ musi byd zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniad pisemne instrukcje i 
zalecenia producenta oraz odpowiadad szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się 
od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
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5.4.7. Drobne naprawy 
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 

powinny byd naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskad (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawid 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnieo betonu powinna byd zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnieo powinny byd wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien byd dopasowany do 
przylegającego betonu. 

Powierzchnia uszkodzeo  i cały wadliwy beton  ma byd usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu.  
W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają byd prostopadłe do powierzchni betonu. 
 Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeo ma byd wypełniony niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określid 
technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. 
Wykonawca powinien ją przedstawid przekonsultowad z przedstawicielem producenta środków    
wiążących i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskad pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeo i je przed przystąpieniem do prac przedłożyd inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykooczeniowe 
A. Normalne wykooczenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowao należy uzupełnid braki i skud wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają byd poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą byd wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

B. Gładkie wykooczenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowao i naprawie powierzchni, należy ją przetrzed średnio 

ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym 
piaskiem. Kontynuowad tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej 
powierzchni. 

b) Przetrzed drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzed ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia 
betonu powinna byd wykooczona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni 
nadającej się do malowania. 

C. Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykaoczad szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c) Wystające krawędzie wykooczyd kątownikami stalowymi. 

 
D. Wykooczenia płyt i podłóg:  

Płyty i podłogi mają byd dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykooczenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno byd wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i 
usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. 
Wyrównanie powierzchni powinno zostad sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębieo należy je natychmiast wypełnid świeżo 
zarobionym betonem, wyrównad, zagęścid i ponownie poddad pracom wykooczeniowym. 
 

E. Kolejnośd prac wykooczeniowych  
Wykooczenie powierzchni betonów należy wykonywad w następującej kolejności: 
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a.   Ściany fundamentowe 
b.   Ściany i płyty 
c. Przejścia     
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne  

             e. Pozostałe   
   
F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykooczeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykooczeniowych powinny byd chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny byd także chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków 
powodujących zabrudzenie. 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
A. Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny byd wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny byd większe niż: 
- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 

najwyższym punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym 

punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczad 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostad naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
B. Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadad następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczad 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 

Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
2.   Wzniesienia na wykooczonej płycie powinny się mieścid w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem 

płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantowad odpływ do rynien podłogowych 
lub kanałów, które powinny dobrze spełniad swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukooczonej budowli. Spadki należy 
poprawid, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt 
nie powinny byd większe niż 5 mm i powinny spełniad określone powyżej wymagania. 

5.4.10. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegad na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w 
ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykooczeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnid się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używad tylko wody. 
Ściany 

1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawad na 
miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien byd stosowany zaraz po 
usunięciu deskowao. 



 

Strona 111 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

3. Powierzchnie eksponowane powinny byd cały czas zraszane. 
B. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieocach należy: 

1. Chronid powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywad 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywad w wilgotności. 
3. Stale zraszad eksponowaną powierzchnię. 
4. Jeśli dodatkowe wykooczenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosowad środek 

pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodnośd zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymad wymaganą stałą wilgotnośd 
na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określid ją i przedstawid do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

C. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegad zgodnie z WTWO, 
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostad naprawiony lub wymieniony. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 

Zbrojenia 

Cementu i kruszyw do betonu 

Receptury betonu 

Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

Dokładności prac wykooczeniowych 

Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mied dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeo dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzid bieżącą 
dokumentację badao wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
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7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3 kubatury stóp fundamentowych 

1 m2 płaskich płyt żelbetowych  

1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 

1 m2 ścian żelbetowych 

1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badao laboratoryjnych 

wbudowanej mieszanki betonowej.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

Przygotowanie i montaż zbrojenia  

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowao i deskowao 

Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 

dodatkowymi 

Prace wykooczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 

wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 

9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
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PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2- Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  

9.3 Prace związane wyszczególnione w innych SST 
Inne prace wiążące się z wykonaniem prac betonowych i żelbetowych zostały zawarte w następujących 

SST: 

451-1 Prace przygotowawcze 
451-2 Roboty ziemne 
452-3 Konstrukcje metalowe 
452-4 Konstrukcje murowane 
452-7 Ściany  
452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy 
453-1 Instalacje wodociągowe 
453-2 Instalacje kanalizacyjne 
454-2 Posadzki i podłogi 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna  
 

CPV  45262400-5 

CPV  452231100-7 

 

 

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

Montaż konstrukcji metalowych 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w 
Zakrzowie – I etap . działka nr 366/14, ul. Parkowa 

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

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 
przetargowym. 
 Przed montażem gotowych elementów na budowie dokonad sprawdzenia poziomów 
miejsc w których maja byd montowane elementy stalowe. Ewentualne różnice wyrównad 
poprzez  podlewki  z betonu B-25 lub podkładki z blachy stalowej. 
Po tak wykonanym sprawdzeniu podłoża można przystąpid do montażu konstrukcji 
stalowej. Spawanie wykonywad zgodnie z dokumentacja techniczną przez pracowników 
posiadających uprawnienia do wykonywania elementów stalowych poprzez spawanie. 
Mocowanie elementów stalowych konstrukcyjnych poprzez kołki stalowe o parametrach 
technicznych wskazanych w dokumentacji lub innych o tych samych lub większych 
parametrach technicznych. Po wykonaniu montażu należy uzupełnid lub naprawid miejsca 
niezabezpieczone antykorozyjnie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robót, ich zgodnośd z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
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Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 
do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczad 1 mm/m. 

(4)  Blachy 

 Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 
do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

 Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości *mm+ Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 
1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 
 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się 
stosowanie blach grubych. 

 Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w 
kręgach o masie: 
– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

 Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
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Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadad wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna byd bez 

pęknięd, pęcherzy i naderwao. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie-

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

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 
mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien byd dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien byd zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien 
zawierad: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 
metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien byd dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosowad elektrody 
ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 
konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mied: 
– zaświadczenie jakości 
– spełniad wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie, przechowywanie i transport winny byd zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
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dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
– stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
– tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
– własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

– własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 
20898-2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny byd cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny byd wyładowywane 

żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyd wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosid za pomocą zawiesi i 
usztywnid dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układad w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byd w miarę 
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrowad konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregowad i układad na wyznaczonym miejscu, oczyszczad i naprawiad powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układad w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składowad w tym samym 
położeniu. 

(2) Elektrody składowad w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składowad w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskad akceptacje inspektora nadzoru. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeo w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używad żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeo. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny byd dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
– Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiad wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
– Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny byd większe jak 10%. 
– Eksploatacja sprzętu powinna byd zgodna z instrukcją. 
– Stanowiska spawalnicze powinny byd odpowiednio urządzone: 
– spawarki powinny stad na izolującym podwyższeniu i byd zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
– sprzęt pomocniczy powinien byd przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno byd urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno byd odebrane przez inspektora nadzoru. 

3.3. Sprzęt do połączeo na śruby 
Do scalania elementów należy stosowad dowolny sprzęt. 

4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byd zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny byd czyste, bez naderwao, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifowad. 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny byd przestrzegane ograniczenia dotyczące 
graniczcnych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpid rysy i pęknięcia.  

5.3. Składanie zespołów5.3.1. Części do składania powinny byd czyste oraz zabezpieczone 
przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane 
metody i przyrządy powinny zagwarantowad dotrzymanie wymagao dokładności zespołów i 
wykonania połączeo według załączonej tabeli. 
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Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowośd  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny byd 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeo oraz nie powinny wykazywad 
rozwarstwieo i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkośd progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosowad nie większą 
od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubośd spoin może byd większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubośd mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

 

Wymiar nominalny mm 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 
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– obróbka spoin 
– przetopienie grani 
– wymaganą technologię spawania może zalecid Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny byd wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawid uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatośd, braki przetopu, pęcherze należy usunąd 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
– długośd śruby powinna byd taka aby można było stosowad możliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzid w 
otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegad do łączonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryd warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwad się ani drgad przy ostukiwaniu 
młotkiem kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

 

5.4.1. Montaż należy prowadzid zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, 
układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą byd 
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 
Połączenia wykonywad wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
– sprawdzid stan fundamentów, kompletnośd i stan śrub fundamentowych oraz 

reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
– porównad wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie 

powinny przekraczad wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 
słupa 
 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 
na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 
na podlewce               do 10.0 
 

5.4.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawid uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 
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Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót 
 
 

 

CPV 45442200-9 

 

 

Malowanie elementów konstrukcyjnych
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru metalowych 
elementów konstrukcyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie  
Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie, ul. Parkowa, działka nr 366/14. Gm. 
Polska Cerekiew. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje rozwiązania techniczno  

materiałowe określone w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązao 

konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej 

sytuacji należy stosowad odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych 

robót lub obiektów.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

metalowych elementów konstrukcyjnych  

 

1.4. Metalowe elementy konstrukcyjne : 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych przewidziano przez oczyszczenie powierzchni , 

zabezpieczenie podkładową farbą  przeciwrdzewną dwukrotnie, malowanie dwukrotne zestawem 

farb poliuretanowych a dla obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi konstrukcję stalową 

główna należy zabezpieczyd zestawem farb ogniochronnych do E30.  

 

1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 

budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 

pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowad i 

zabezpieczyd teren budowy oraz oznaczyd budowę tablicą informacyjną.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całośd robót związanych z wykonaniem robót konstrukcji stalowych 

oraz wszystkie roboty pomocnicze 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakośd materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna byd zgodna z 

wymaganiami norm paostwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna byd kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeo o jakości wydanych na podstawie norm 

paostwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny byd wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadad świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagao technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 

ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 

dokonad odpowiednich uzgodnieo z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" 

oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 

przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.  
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3. SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadad aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mied trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośnośd, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane 

pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące 

przepisów i ruchu drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyd w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą byd prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  

. Harmonogramem  

. Projektem Wykonawczym – Dźwig 

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót  

. Obowiązującymi przepisami prawa.  
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5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzid, że:  

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeostwa pracy do prowadzenia robót .  

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny byd wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodne z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierad:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakośd materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych, sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych,  

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakośd materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 

zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badao, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeostwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru koocowego, a następnie 

dołącza się je do protokołu odbioru koocowego budowy.  

 6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptację Inspektora nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  
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4. Dokumentacją Projektową  
5. Specyfikacją Techniczną  
6. Polskimi lub branżowymi normami  
7. Warunkami technicznymi wykonania i montażu  

 

6.4. Odbiór techniczny koocowy 

Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 

–dokumenty odbiorów częściowych  
–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
–rozliczenie ilościowe materiałów  
–certyfikaty i świadectwa zgodności wydane przez dostawców materiałów  
–projekt powykonawczy  

Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:  

–zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowieo dotyczących usunięcia usterek  
–aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnid wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

wykonania elementów konstrukcyjnych zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. 

Przy wycenie robót należy zwrócid uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 

mied wpływ na koszt wykonania 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: tona lub m2 w zależności od jednostki przyjętej w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzid w miarę postępu robót, kontrolując 

ich jakośd w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i koocowe prowadzid zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznad za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznad za 
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niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzid roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonad wg załączonego przedmiaru robót/ załączony 

przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona 

dokumentacja projektowa/: W cenie jednostkowej należy ująd wszelkie roboty zasadnicze wynikające z 

przedmiaru i projektu budowlanego – konstrukcja oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-81/H-93419 

PN-90/B-03200 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

 

CPV  45262310-7 

 

 

Zbrojenie 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy Budowie Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I  

  

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

8. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 . 
9. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-III. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

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

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

 Wytrzymałośd  na rozciąganie 
fyd 

 mm MPa  MPa 

St0S-b 5,5–40 220  190 

34GS 6-32 410  350 

B500SP 8-32 400-600  420 

     

 
– W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywad 

pęknięd, naderwao i rozwarstwieo. 
(3)  Wady powierzchniowe: 

– Powierzchnia walcówki i prętów powinna byd bez pęknięd, pęcherzy i naderwao. 
– Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

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

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 
– Odbiór stali na budowie powinien byd dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien byd zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien 
zawierad: 

– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

– Cechowanie wiązek i kręgów powinno byd dokonane na przywieszkach 
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

– Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byd 
następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno byd zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeo, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścid w granicach określonych dla danej klasy stali w normach paostwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywad odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

– Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna byd magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
– Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadad laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badao laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą byd wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna byd przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąd trwałych odkształceo, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a. Czystośd powierzchni zbrojenia. 

– Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścid z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

– Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalad np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeo. 

– Czyszczenie prętów powinno byd dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 

b. Przygotowanie zbrojenia. 
– Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny byd 

wyprostowane. 
– Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywad wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowieo normy PN-B-03264:2002. 
– Łączenie prętów należy wykonywad zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002 
– Skrzyżowania prętów należy wiązad drutem miękkim, spawad lub łączyd 

specjalnymi zaciskami. 
 

c. Montaż zbrojenia. 
– Zbrojenie należy układad po sprawdzeniu i odbiorze deskowao. 
– Nie należy podwieszad i mocowad do zbrojenia deskowao, pomostów 

transportowych, urządzeo wytwórczych i montażowych. 
– Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien byd dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu. 
– Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywad przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 
– Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno byd układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 
– Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

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

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilośd (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długośd prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 



 

Strona 134 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbióru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru koocowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu– „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór zbrojenia 
– Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien byd dokonany 

przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
– Odbiór powinien polegad na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 

roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwieo prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 

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

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót 

 

                                           

CPV 45262500-6 

 

 

Roboty murowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.3. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie murowania  ścianek działowych i nośnych, obsadzenie nadproży prefabrykowanych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  przy Budowie Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje rozwiązania techniczno  

materiałowe określone w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie materiałów lub rozwiązao konstrukcyjnych innych 

niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej sytuacji należy stosowad 

odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych robót lub obiektów.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie murowania  

ścianek działowych i nośnych, obsadzenia nadproży . 

 

1.4. Zakres robót: 

Roboty murowe. 
Wykonanie ściany gr. 25, 30, 38, 44 , 11,50  cm z pustaków  kanalikowych  na zaprawie cementowo-

wapiennej 

Obsadzenie nadproży prefabrykowanych. 

Zakres rzeczowy robót należy wykonad zgodnie z Projektem budowlanym 

1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 

budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 

pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowad i 

zabezpieczyd teren budowy oraz oznaczyd budowę tablicą informacyjną.  

Roboty murowe powinny byd prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie ochrony 

środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeostwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony 

własności publicznej i prywatnej.  

Kształt i wymiary konstrukcji murowych powinny spełniad następujące warunki zgodne z 

normą PN-68/B-10020; 

Ścianki działowe powinny byd łączone z istniejącymi ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych. 

Nadproża w murach ceglanych wykonad z belek prefabrykowanych typu L lub stalowych – zgodnie z 

projektem wykonawczym – konstrukcja i omurowanych. Mur podtrzymujący kooce belek powinien byd 

wykonany na zaprawie cementowej co najmniej 50.  

Mury ceglane powinny byd wykonywane na niepełne spoiny – niezapełnione zaprawą na głębokośd 10-

15 mm 

1.6.1 Obrys murów – dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od 

projektowanych wysokości nie powinny przekraczad; 

+  20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeo i wysokości poszczególnych 

kondygnacji 

+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 

1.6.2. Grubośd murów w stanie surowym jest określona projektem, przy czym dopuszczalne odchyłki 

grubości od wymagao w dokumentacji należy przyjmowad w zależności od grubości murów, liczonej w 

cegłach wg następujących zasad; 

3. dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ cegły wielkości tych odchyłek 
powinny byd takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do 
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły 

4. - gdy grubośd muru przekracza wymiar 1 cegły tj. gdy grubości muru wlicza się grubośd co 
najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi + 10 
mm. 

1.6.3 Wymiary otworów – dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów otworów 

należy przyjmowad wg tabl. 
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Wymiary otworów mm Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeży mm 

 szerokośd wysokośd 

Nie więcej niż 100 +6 

-3 

+15 

Powyżej 100 +10 

-5 

-10 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakośd materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna byd zgodna z 

wymaganiami norm paostwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna byd kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeo o jakości wydanych na podstawie norm 

paostwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny byd wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadad świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagao 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonad odpowiednich 

uzgodnieo z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" 

oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 

przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.  

Cegła winna byd składowana na paletach i zabezpieczona przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi /deszcz, śnieg/ 
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Cement i wapno hydratyzowane zaprawy winny byd workowane i składowane w pomieszczeniach 

suchych. 

Cegła klasy 150 winna spełniad wymagania normy PN-68/B-12001. 
Bloczki gazobetonowe 500 kl. B 4.0 
Zaprawa użyta do łączenia cegieł powinna spełniad wymagania określone normą PN-65/B-
14503. 
Nadproża prefabrykowane winny byd tak składowane by miały przynajmniej trzy p-ty podparcia 

3. SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadad aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mied trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośnośd, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
Do robót murowych wykonawca powinien posiadad skrzynie do zapraw, kielnie murarskie, 
poziomice, czerpaki blaszane, łaty kierujące i murarskie, betoniarkę elektryczną. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyd w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  

Cement i wapno winny byd transportowane takimi środkami , które zabezpieczą je przed działaniem 

zewnętrznych warunków atmosferycznych\. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą byd prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  

. Harmonogramem  

. Projektem Budowlanym /projekt wykonawczy architektura i konstrukcja/ 
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. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót 

. Obowiązującymi przepisami prawa.  

5.2. Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzid, że:  

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeostwa pracy do prowadzenia robót 

murowych. 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny byd wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, oraz SST  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierad:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakośd materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych,  

- kontroli wymiarów wykonanych ścian ,  

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakośd materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 

zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badao, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeostwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru koocowego, a następnie 

dołącza się je do protokołu odbioru koocowego budowy.  
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 6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptację Inspektora nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

Dokumentacją Projektową  
Specyfikacją Techniczną  
Polskimi lub branżowymi normami  
Warunkami technicznymi wykonania i montażu  
Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 
Poleceniami Inwestora Zastępczego.  
 
6.4. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 

rozliczenie ilościowe materiałów 
certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów   
projekt powykonawczy 
 

6.5. Odbiór techniczny koocowy 

Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 

–dokumenty odbiorów częściowych  
–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
–rozliczenie ilościowe materiałów  
–certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów  
–projekt powykonawczy  

Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:  

–zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowieo dotyczących usunięcia usterek  
–aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnid wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania ścian, nadproży, ścianek działowych, zamurowao otworów i właściwego połączenia 
nowo murowanych ścian z już istniejącymi np. poprzez strzępia wykonane w co drugiej 
warstwie. Przy wycenie robót należy zwrócid uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 
które mogą mied wpływ na koszt wykonania 
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7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

Ułożenie nadproży       -mb                    

Murowanie ścian i zamurowanie otworów    - m3  
 
Murowanie ścian i ścianek dziełowych         - m2

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzid w miarę postępu robót, kontrolując 

ich jakośd w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i koocowe prowadzid zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznad za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznad za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzid roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonad wg załączonego przedmiaru robót / załączony 

przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona 

dokumentacja projektowa projekt budowlany wykonawczy – architektura i konstrukcja/: W cenie 

jednostkowej należy ująd wszelkie roboty zasadnicze wynikające z przedmiaru i projektu 

wykonawczego – architektura oraz wszystkie roboty pomocnicze: 

Roboty murowe. 
Wykonanie ściany gr. 25, 30, 38. 44, 11,5  cm z pustaków poryzowanych na zaprawie cementowo-

wapiennej 

Obsadzenie nadproży z belek stalowych dwuteowych, 

 



 

Strona 143 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020             Roboty murowe z cegły wymagania i badania przy odbiorze 

PN-64/B-12001                   Cegły budowlane pełne wypalane z gliny 

PN-64/B-12002                   Cegły z dziurawki wypalane z gliny 

PN-59/B-10425                   Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Warunki i 
badania techniczne przy odbiorze 

PN-65/B-14503                   Zaprawy cementowo - wapienne  

PN-69/B-30302  Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN-74/B-3000  Cement portlandzki 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót 

  

 
 

 

CPV 45320000-6 

 

 

 

Roboty izolacyjne
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy Budowie 
Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I  

 1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje rozwiązania techniczno  

materiałowe określone w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązao 

konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej 

sytuacji należy stosowad odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych 

robót lub obiektów.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

izolacyjnych 

1.4. Izolacje  

 izolacja akustyczna z wełny mineralnej ścian działowych z GK 
 izolacja przeciwwilgociowa posadzki  
 izolacja przeciwwodna ścian piwniczki według projektu  
 izolacja przeciwwodna kanałów według projektu 
 izolacje taśmami izolacyjnymi łączenia ścian i posadzek oraz łączenia ścian (narożniki) 
 uszczelnienie przejśd rurowych 
 paraizolacja z folii 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 

budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 

pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowad i 

zabezpieczyd teren budowy oraz oznaczyd budowę tablicą informacyjną.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całośd robót związanych z wykonaniem robót remontowych dachu 

oraz wszystkie roboty pomocnicze zgodnie z projektem budowlanym. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakośd materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna byd zgodna z 

wymaganiami norm paostwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna byd kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeo o jakości wydanych na podstawie norm 

paostwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny byd wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadad świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagao 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonad odpowiednich 

uzgodnieo z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-

montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub 

dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadad aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mied trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośnośd, ciśnienie, temperaturę itp.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyd w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą byd prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  

. Harmonogramem  

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót  

. Obowiązującymi przepisami prawa.  

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzid, że:  

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeostwa pracy do prowadzenia robót  

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny byd wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zgodne z dokumentacją projektową – projekt budowlany. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierad:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakośd materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych,  

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakośd materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 

zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badao, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeostwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru koocowego, a następnie 

dołącza się je do protokołu odbioru koocowego budowy.  

 6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptację Inspektora nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

Dokumentacją Projektową  
Specyfikacją Techniczną  
Polskimi lub branżowymi normami  
Warunkami technicznymi wykonania i montażu  
 

6.4. Odbiór techniczny koocowy 

Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 

–dokumenty odbiorów częściowych  
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–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
–rozliczenie ilościowe materiałów  
–certyfikaty i świadectwa zgodności wydane przez dostawców materiałów  
–projekt powykonawczy  

Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:  

–zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowieo dotyczących usunięcia usterek  
–aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnid wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania 

elementów konstrukcyjnych zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót 

należy zwrócid uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mied wpływ na koszt 

wykonania 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzid w miarę postępu robót, kontrolując 

ich jakośd w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i koocowe prowadzid zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznad za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznad za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzid roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
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9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonad wg załączonego przedmiaru robót/ załączony 

przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona 

dokumentacja projektowa/: W cenie jednostkowej należy ująd wszelkie roboty zasadnicze wynikające z 

przedmiaru i projektu budowlanego oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
 

 

 

 

 

CPV 45261410-0 

 

 

 

 

Roboty pokrywcze 
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1.  Wstęp 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji i pokryd dachowych wraz z obróbkami blacharskimi przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych  Budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w 
Zakrzowie – Etap I  

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

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryd dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
Pokrycie dachu. 
Obróbki blacharskie 
Rynny i rury spustowe. 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
projektu technicznego 

2.2. Dachówka ceramiczna  karpiówka wraz kształtkami systemowymi angobowana koloru 
ceglastego 

2.3. Łączniki teleskopowe 2.4. Blacha tytanowo - cynkowa grub 0,6 mm  

2.5. Łączniki 
Do mocowania  blachy stosowad gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazao 
producenta materiałów pokryciowych. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonad ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje dachowe  

5.1.2. Połączenie pokrycia z  murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno byd wykonane w taki sposób, aby umożliwid wyeliminowanie 
wpływu odkształceo dachu na tynk. 

5.1.3. Łączenie foli odbywa się za pomocą gorącego powietrza według wskazao 
producenta. 

5.1.5. Szerokośd zakładów foli zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna byd wykonana według wskazao producenta. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli powinny byd przesunięte względem siebie. 

5.2. Obróbki blacharskie 
– obróbki blacharskie powinny byd dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
– roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywad o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywad na oblodzonych podłożach. 

5.3. Rynny  
– rynny powinny byd wykonane z pojedynczych członów  
– powinny byd łączone według wskazówek producenta  
– rynny powinny byd mocowane  uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 
– spadki rynien regulowad na uchwytach zgodnie z projektem, 
– rynny powinny mied wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe 
– rury spustowe powinny byd wykonane z pojedynczych członów  
– powinny byd łączone według technologii  producenta 
– rury spustowe powinny byd mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 3 m, 
– uchwyty powinny byd mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
– rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny byd wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokośd kielicha. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

 Wymagana jakośd materiałów izolacyjnych powinna byd potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakośd nie mogą byd dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowad zgodnośd z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeo co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien byd on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy paostwowej. 
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 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosowad również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

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

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

–  m2 pokrytej powierzchni, 
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilośd robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 
– badania podłoża należy przeprowadzad w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
– sprawdzenie równości powierzchni podłoża  należy przeprowadzad za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyd 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
– Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzad dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmowad sprawdzenie: 
– podłoża , 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno byd potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

– badania koocowe pokrycia należy przeprowadzad po zakooczeniu robót, po 
deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór koocowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeo eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
– Sprawdzenie mocowania foli , 
– sprawdzenie przyklejenia foli, 
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– sprawdzenie szerokości zakładów foli należy dokonad w trakcie odbiorów 
częściowych i koocowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na każde 100 m2. Dokładnośd pomiarów powinna wynosid do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad: 
– sprawdzenie prawidłowości połączeo poziomych i pionowych, 
– sprawdzenie mocowania elementów , 
– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
– sprawdzenie szczelności połączeo rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą byd montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 
Pokrycie z foli dachowej . 
Płaci się za ustaloną ilośd m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.Pokrycie 
z dachówki ceramicznej. Płaci się za ustaloną ilośd m2 pokrycia 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilośd „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeo, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilośd „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeo, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10241  -              Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru 
rynien i rur spustowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
Budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I  

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 

Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie systemu rynien i rur spustowych powinno byd zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakośd 

wykonania. 

Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich powinny byd 

wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegad przepisów 

BHP obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
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1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 

zaznajomid z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 

częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnid z autorami poszczególnych opracowao. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą byd dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, a w 

przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązao projektowych należy 

uzyskad dodatkową akceptację projektantów. 

2. Materiały 

Rynny, rury spustowe, obróbki a także inne materiały potrzebne do montażu powinny 

posiadad właściwości odpowiednie do przeznaczenia i zakresu stosowania. Producent wyrobu 

powinien dokonad oceny zgodności wyrobu z odpowiednią specyfikacją i w wyniku tej oceny 

oznakowad wyrób stosownym znakiem oraz wydad deklarację zgodności, w której podane są 

informacje o wyrobie, przeznaczeniu i zakresie stosowania oraz o zastosowanym systemie 

oceny w procedurze potwierdzania zgodności, określonym w dokumencie technicznym z 

którym wyrób jest zgodny. 

Rynny i rury spustowe należy wykonad z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,65 mm. 

Obróbki blacharskie (w tym parapety zewnętrzne) należy wykonad z blachy cynkowo-

tytanowej grubości 0,65 mm. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 

robót, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Transport i składowanie 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny byd składowane i 

transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokośd magazynowania – 1 m. 

Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami, rurami i obróbkami 

należy zabezpieczyd deskami lub w inny sposób. Nie wolno dopuścid do miejscowego 

zgniatania elementów i rzucania nimi.  
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5. Wykonywanie robót 

 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 

wykonywane. 

Roboty powinny byd wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 

robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż., sztuką dekarską i instrukcją 

producenta. 

6. Kontrola jakości 

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywad: 

 pęknięd 
 łuszczenia powłoki 
 naderwao widocznych nieuzbrojonym okiem. 
 

Dopuszcza się: 

 grudki 

 zgrubienia powłoki 

 drobne plamy 

 rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki. 
 

Dopuszczalne odchyłki: 

 odchyłki grubości *mm+ ± 0,12 
 odchyłki od masy *kg+ ± 1,06 
 szerokośd całkowita *mm+ ± 25 – 40 
 długośd blachy *mm+ ± 20. 
 

Cechowanie – blacha powinna byd cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach 

przymocowanych do paczek z podaniem następujących danych: 

 znak wytwórni 
 oznaczenie profilu i wymiary blachy 
 rodzaj i kolor pokrycia 
 klasa jakości blachy 
 masa paczki 
 numer normy 
 numer partii i numer paczki 
 znak zabezpieczenia powierzchni 
 liczba arkuszy w paczce (na zamówienie klienta). 
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Rodzaj badao: 

 oględziny powierzchni 
 sprawdzenie wymiarów 
 sprawdzenie masy 1 m dlugości blachy 
 sprawdzenie grubości powłoki 
W skład partii wchodzą blachy: 

- z jednego gatunku stali 

- o jednakowym rodzaju i kolorze powłoki 

- o jednakowej grubości 

- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych. 
 

Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów pobiera się losowo z partii w postaci 

arkuszy blach, o liczbie: 

 poziom kontroli – II ogólny 
 wadliwośd dopuszczalna – max 4 % 
 pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m długości blachy należy przeprowadzid na jednej 
wybranej paczce blach z partii. 
 

Opis badao: 

 oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 
 sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 
 pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badao paczkę należy zważyd, a następnie 
uzyskany wynik podzielid przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długośd arkuszy w 
paczce 
 sprawdzenie jakości i grubości pokrycia. 
 

Każda czynnośd kontroli lub odbioru musi byd przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 

odpowiednim protokołem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

– 1 m2 wykonanej i zamontowanej obróbki z blachy 
-            1 mb wykonanej i zamontowanej rynny lub rury spustowej. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rynny 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST i 

dokumentacji projektowej w zakresie: 

 wymiarów  
 rozstawu 
 wykonania rynien i połączeo 
 rozmieszczenia uchwytów co 50 – 80 cm 
 sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody (spadek rynny 
nie może byd mniejszy niż 0,5 %) 
 usytuowania zewnętrznej lini poziomej i lini stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia 
(brzeg zewnętrzny rynny powinien byd niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego). 
 

8.2. Rury spustowe 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami  

określonymi w ST i dokumentacji projektowej w zakresie: 

 wymiarów  
 rozstawu 
 wykonania rur i połączeo 
 umocowania w uchwytach: co 3 m 
 prostoliniowości: 3 mm / 2 m 
 szczelności, obecności dziur i pęknięd 
 pionowości za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5 mm (odchylenie 
nie może przekraczad 20 mm / 10 m) 
 

Odbiór koocowy powinien polegad na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych. 

Odbiór powinien byd zakooczony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyd 

wszystkie dokumenty. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest obmiar robót montażowych rynien, rur spustowych i obróbek, na 

podstawie jednostkowej ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 

 zakup materiałów, 
 zmagazynowanie na placu budowy, 
 montaż rynien i rur spustowych, ich uchwytów oraz obróbek blacharskich, oraz wszelkie prace 
z tym związane, 
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 transport poziomy i pionowy materiałów, 
 likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy.  
 

10. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004  poz. 1156 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadad budynki i ich 

usytuowanie.” 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1988-90.  

-Polskie normy: 

1.        PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i    
           cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
2. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane. 
3.  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
4.  PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA REMONTU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
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Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
konstrukcji drewnianych ciesielskich  przy Budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo 
Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I  

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych podczas przebudowy konstrukcji dachu budynku 

przy ul. Kozielskiej 3 w Polskiej Cerekwi  przeznaczonego na Gminne Centrum Kultury 

- Wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wraz z stropem nad poddaszem   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

MATERIAŁY 

Drewno konstrukcyjne 

W elementach drewnianych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zastosowano 

drewno konstrukcyjne klasy C30. 

Drobne elementy konstrukcyjne (wkładki, klocki, itp.) należy wykonywad z drewna dębowego, 

akacjowego lub innego podobnie twardego. 

Wilgotnośd drewna nie powinna przekraczad: 

- 20% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

- 23% - w konstrukcjach znajdujących się na otwartym powietrzu, 

- 15% - dla drobnych elementów konstrukcyjnych wykonywanych z drewna liściastego. 

Łączniki 

Gwoździe 

Do złączy konstrukcyjnych należy stosowad gwoździe okrągłe i kwadratowe wg BN-83/5028-12. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gwoździ po uprzednim określeniu ich nośności wg BN-

80/7159-04/00-05. 

Śruby 

Do wykonywania złączy należy stosowad śruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o średnicy 

minimum 10 mm. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów śrub po uprzednim określeniu ich 

przydatności wg BN-80/7159-04/00-05. 

Sworznie 

Do wykonywania złączy należy stosowad sworznie ze stali węglowej walcowanej wg PN-75/H-93200/05 

o średnicy od 10 do 20 mm oraz nakrętki wg PN-86/M-82144, PN-75/M-82151 i podkładki wg PN-
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59/M-82010. Dopuszcza się stosowanie sworzni z innych materiałów po uprzednim określeniu ich 

przydatności wg BN-80/7159-04/00+05 

Wkładki, nakładki 

Wkładki, nakładki itp. łączniki należy wykonywad ze stali węglowej StOS zwykłej jakości zgodnie z PN-

88/H-84020 lub też z innych materiałów o parametrach technicznych nie niższych od odpowiednich 

parametrów dla drewna twardego. 

Środki impregnacyjne 

Środki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozją biologiczną, szkodnikami oraz ogniem . 

Proponuje się zastosowanie środka trójfunkcyjnego Ocean –441 dla drewna suchego lub inny 

uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

SPRZĘT 

Roboty mogą byd wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można 

wykonywad przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścid równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyd przed spadaniem lub przesuwaniem. 

WYKONANIE ROBÓT 

Montaż konstrukcji z drewna należy przeprowadzad (w zależności od miejsca i charakteru prac) 

odpowiednio mechanicznie lub ręcznie. 

W trakcie montażu elementów drewnianych należy przestrzegad: 

- Stosowania   odpowiedniego   sprzętu   mechanicznego,   dostosowanego  do   elementów 
układanych i spodziewanych wysięgów pracy maszyn, 

- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniających pracy statycznej elementów przy ich 
układaniu, 

- Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnid równe i stabilne ułożenie elementów, 

- Stosowania  dodatkowych  elementów  łączących   lub  stabilizujących  umożliwiających 
odpowiednie i bezpieczne układanie i montaż konstrukcji drewnianej. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegad zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 

winny byd wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  w niniejszej 

Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
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ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnośd robót z Projektem i Specyfikacją. 

Roboty  winny  byd wykonane zgodnie  z  Projektem  Technicznym,   ST  oraz  pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzid zgodnie z ST . 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

Odbiór koocowy. 

Przy odbiorze koocowym powinny byd przedłożone następujące  

dokumenty:  

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badao, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-03150 :2000           - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

[2] PN-81/B-03150.01            - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i   

                                                   projektowanie. Materiały 

[3] PN-EN408:2004             - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.      

                                                 Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 

[4] PN-81/B 03150.3            -  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i         

                                                  projektowanie. Złącza 

[5] PN-81/B 03150.2             -  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i         

                                                  projektowanie. Konstrukcje 

[6] BN-80/7159-04/01   - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Metody badao i             

                                             kryteria oceny   wytrzymałościowej złączy na łączniki mechaniczne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

tynkarskich i okładzin ściennych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych   przy  

Budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje rozwiązania techniczno  

materiałowe określone w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązao 

konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej 

sytuacji należy stosowad odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych 

robót lub obiektów.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

tynkarskich  

1.4. Roboty  tynkarskie : 

 wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach na                                     
 podłożu z pustaków poryzowanych, 
 wykonanie tynków wewnętrznych, zwykłych, kategorii III na ościeżach, 
 wykonanie gładzi na ścianach, 
 wykonanie gładzi na ścianach, pogrubionych o 2 mm na ścianach,  
  ułożenie glazury na ścianach ze spoinowaniem i założeniem listew wykaoczających, 
 
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 

budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 

pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowad i 

zabezpieczyd teren budowy oraz oznaczyd budowę tablicą informacyjną.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całośd robót związanych z wykonaniem tynków zwykłych kategorii II i 

III, wykonaniu gładzi tynkarskich wraz z ich pogrubieniem, ułożenie glazury na ścianach oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. 

Podłoże pod tynk winno byd oczyszczone szczotkami z wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu, plam rdzy i 

kurzu. W przypadku wykonywania tynków na podłożach z cegły gdzie spoina jest całkowicie wypełniona 

należy wydrapad spoinę do gł 10 do 15 mm.  

Zbyt suche podłoża lub silnie chłonące wodę powinny byd przed rozpoczęciem tynkowania zwilżone 

wodą. 

Przy wykonywaniu tynków zawierających gips należy na podłoże stosowad środki gruntujące – tzw. 

mostki athezyjne zwiększające przyczepnośd zaprawy tynkarskiej.  

grubośd  tynków w zależności od ich kategorii 

Tynk kategorii II powinien byd grubości 15mm z tolerancją   –5,   +3 mm 

Tynk kategorii III powinien byd grubości 18 mm z tolerancją    –4,      +2 mm 

Tynki gipsowe powinne mied grubośd do 15 mm  - 2,    +2 mm 

Gładzie gipsowe powinny byd grubości 3 mm a pogrubienie wynosid   2 mm 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej . 

Dopuszcza się wykonane tynku z gotowych mieszanek tynkarskich gipsowych lub mineralnych 

Jakośd materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna byd zgodna z 

wymaganiami norm paostwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna byd kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeo o jakości wydanych na podstawie norm 

paostwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny byd wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadad świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi.  
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagao 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonad odpowiednich 

uzgodnieo z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" 

oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 

przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.  

2.1. Piasek 

Piasek stosowany do zapraw tynkarskich o frakcjach do 1 mm BN-69/6721-04. Nie powinien on 

zawierad zanieczyszczeo typu kwas humusowy,  

glina, ił, miał węglowy, liście, torf i korzenie. 

2.2. Woda 

Do wykonania zapraw należy stosowad wodę wodociągową.  W innym przypadku właściwości wody 
powinny  odpowiadad wymaganiom PN-88/B-32250. 
 
2.3. Cement 
   

Cement portlandzki  użyty do zapraw winien spełniad normy PN-88/B-30000. 
 
2.4. Gładź gipsowa 
 

do wykonania gładzi gipsowych należy stosowad gipsy szpachlowe jednego producenta np. Knauff nie 

dopuszcza się stosowania gipsów różnych systemów. 

3. SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadad aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mied trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośnośd, ciśnienie, temperaturę itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.  
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyd w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  

Materiały sypkie typu cement, wapno, gips w trakcie transportu winny byd zabezpieczone przed 

działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych zwłaszcza pr4zed działaniem wilgoci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą byd prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  

. Harmonogramem  

. Projektem Wykonawczym – Architektura 

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót  

. Obowiązującymi przepisami prawa.  

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzid, że:  

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeostwa pracy do prowadzenia robót 

konstrukcyjno betonowych  

5.3 Tynkowanie 

W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócid szczególną uwagę na właściwe przygotowanie 

podłoża a mianowicie by było ono wolne od wszelkich zanieczyszczeo.  

Tynki kategorii II należy wykonywad zgodnie z PN-70/B-10100 tj. składad się on winien z obrzutki i 

narzutu 

Tynki kategorii III należy wykonywad zgodnie z PN-70/B-10100 tj. składad się on winien z obrzutki, 

narzutu i gładzi 

Gładzie tynkowe wykonad zgodnie z wytycznymi – technologią producenta Knauf. 
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5.3. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny byd wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych  zgodne z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierad:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakośd materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych,  

–kontroli wymiarów i poprawności wykonania tynków 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakośd materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 

zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badao, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeostwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru koocowego, a następnie 

dołącza się je do protokołu odbioru koocowego budowy.  

 6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptację Inspektora nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

 Dokumentacją Projektową  
 Specyfikacją Techniczną  
 Polskimi lub branżowymi normami  
 Warunkami technicznymi wykonania i montażu  
6.4. Odbiór techniczny koocowy 
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Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 

–dokumenty odbiorów częściowych  
–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
–rozliczenie ilościowe materiałów  
–certyfikaty i świadectwa zgodności wydane przez dostawców materiałów  
–projekt powykonawczy  

Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:  

–zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowieo dotyczących usunięcia usterek  
–aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia . 

 
6.5. Prawidłowośd wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny byd tak wykonane by stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome. 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny by prostoliniowe. Kąty dwuścienne 

tworzone przez te płaszczyzny powinny byd kątami prostymi lub powinny byd zgodne z kątami 

przewidzianymi w dokumentacji. 

Tolerancje odchyleo powierzchni tynku od płaszczyzny i odchyleo krawędzi od lini prostej nie powinny 

przekraczad; 

Dla tynku kat II – 4mm na całej długości łaty kontrolnej 2m 

Dla tynku kat III – 3mm i w ilości nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m 

Dla gładzi – 2mm i w ilości nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnid wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

wykonania słupów żelbetowych, uzupełnieo stropów, belek nadprożowych oraz podwalin 

zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót należy zwrócid uwagę 

na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mied wpływ na koszt wykonania 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 



 

Strona 174 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzid w miarę postępu robót, kontrolując 

ich jakośd w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i koocowe prowadzid zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznad za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznad za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzid roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonad wg załączonego przedmiaru robót/ 
załączony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest 
przedstawiona dokumentacja projektowa ; projekt wykonawczy - architektura/: W cenie 
jednostkowej należy ująd wszelkie roboty zasadnicze wynikające z przedmiaru i projektu 
wykonawczego – architektura oraz wszystkie roboty pomocnicze i materiały pomocnicze: 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-70/B-10100                   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 

PN-90/B-14501  Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy 

PN-B-10109:1998   Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 

PN-B-19701;1997   Cementy portlandzkie 

PN-B-30020;1999   Wapno 

PN-B-30031;1997   Gips budowlany 

PN-79/B—6711   Kruszywa 
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Szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru 

robót 
 

 
 

 

CPV 45421141-4 

CPV  45432000-4 

 

 

 

 

Ścianki działowe i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych – 
lekkie przegrody budowlane 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót ścianek 
działowych z płyt GK i stropów podwieszanych przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych przy  Budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Rekreacyjnego w Zakrzowie - Etap I 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje rozwiązania techniczno  

materiałowe określone w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązao 

konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej 

sytuacji należy stosowad odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych 

robót lub obiektów.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

konstrukcyjno - betonowych  

1.4. Lekkie przegrody budowlane – ścianki działowe z GK : 

 wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych /100/, 
z obustronnym pokryciem, grubości 2*1,25 cm, z wypełnieniem wewnętrznej przestrzeni 
wełną mineralną grubości 10 cm 
 wykonanie wzmocnienia ścianek gipsowo-kartonowych poprzez dodatkowe słupki wzmacniające przy 
otworach drzwiowych,  
 wykonanie wzmocnienia profili stalowych w ściankach gipsowo-kartonowych stelaża pod 
zamontowanie umywalek,  
 dostarczenie i osadzenie drzwiczek rewizyjnych, zamykanych na zamek magnetyczny,  
 wykonanie sufitów powieszonych z płyt gipsowych na  konstrukcji wieszakowej stalowej, w kolorze 
białym,  

 

1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 

budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 

pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowad i 

zabezpieczyd teren budowy oraz oznaczyd budowę tablicą informacyjną.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całośd robót związanych z wykonaniem lekkich przegród budowlanych, 

obudów szachtów i elementów konstrukcyjnych płytami GK, izolacji termicznych w ścianach oraz 

wykonaniu sufitów podwieszanych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakośd materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna byd zgodna z 

wymaganiami norm paostwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna byd kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeo o jakości wydanych na podstawie norm 

paostwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny byd wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadad świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagao 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonad odpowiednich 

uzgodnieo z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" 

oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 

przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Materiały używane do wykonania ścianek 

działowych to elementy rusztu ścian /konstrukcja/ typu C i U, płyty gipsowe, wełna mineralna jako 
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materiał izolacji akustycznej, elementy do mocowania ścian i płyt gipsowych typu blachowkręty do 

mocowania płyt gipsowych, kołki rozporowe do mocowania konstrukcji, taśmy do łączenia płyt 

gipsowych, gips szpachlowy, elementy do stropów podwieszanych typu belki nośne, wieszaki, i inne 

materiały pomocnicze niezbędne do wykonania tych robót 

2.1. Konstrukcja ścianek działowych 

Skrajne profile UW zamocowad do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu podanego przez 

producenta danego systemu  np. Knauff.  

Profile słupkowe CW zamocowad w rozstawie osiowym 62,5 cm 

2.2. Okładzina ścian z płyt GK 

Okładzinę wykonywad za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża ok. 1 

cm. 

Nie wykonywad styków płyt na profilach słupków drzwiowych 

Rozstaw blachowkrętów 25 cm 

W szczelinie wewnątrz ściany ułożyd materiał izolacyjny i instalacje. 

Styki podłużne rozmieszczad na mijankę.  

2.3 Konstrukcja sufitów podwieszanychSufity podwieszane mocowane są do stropu za 
pomocą drutu z oczkiem lub w sposób sztywny do stropu. Rozstawy zamocowao do stropu 
zależne są od ciężaru powierzchniowego maks. 900 mm. Profile nośne połączyd z wieszakami i 
wyregulowad do płaszczyzny na odpowiedniej wysokości podwieszenia. 
 

3. SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadad aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mied trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośnośd, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyd w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  

Płyty GK oraz płyty stropowe podwieszane powinny byd zabezpieczone w trakcie transportu przed 

działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych a w szczególności zabezpieczone przed 

działaniem wilgoci. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Stropy podwieszane wykonad wg technologii  Knauff lub  Rrigips  dwuwarstwowo ze względu na 

odpornośd ogniową  30 minut.      

Ścianki działowe wykonad z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm na stelażu stalowym wg technologii 

Rrigips, profile nośne o szerokości 100, obłożenie dwustronne z płyty GK 2 x 12,5 mm, wewnętrzna 

przestrzeo wypełniona wełną mineralną grubości 10cm, w miejscu montowania przyborów sanitarnych 

w ściankę wmontowad stelaże wzmacniające wg systemu Rigips, przy otworach drzwiowych wykonad 

dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili pionowych. Wszystkie roboty budowlano-

montażowe muszą byd prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  

. Harmonogramem  

. Projektem Wykonawczym - architektura  

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót  

. Obowiązującymi przepisami prawa.  

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzid, że:  

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeostwa pracy do prowadzenia robót 

konstrukcyjno betonowych  
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5.3 Montaż konstrukcji 

 Konstrukcję należy montowad zgodnie z punktem 2 niniejszej specyfikacji oraz wytycznymi 

podawanymi przez producenta danego systemu. 5.3. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny byd wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, instrukcjami podawanymi przez producenta danego systemu oraz zgodne 

z dokumentacją projektową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierad:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakośd materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych,  

–kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian, zabudów oraz podwieszeo 
stropów 

–kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na łączeniach płyt 
–zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakośd materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 

zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badao, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeostwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru koocowego, a następnie 

dołącza się je do protokołu odbioru koocowego budowy.  

 6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptację Inspektora nadzoru.  
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6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

 Dokumentacją Projektową  
 Specyfikacją Techniczną  
 Polskimi lub branżowymi normami  
 Warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta 
 

6.4. Odbiór techniczny koocowy 

Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 

–dokumenty odbiorów częściowych  
–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
–rozliczenie ilościowe materiałów  
–certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów  
–projekt powykonawczy  

Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:  

–zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowieo dotyczących usunięcia usterek  
–aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnid wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania słupów żelbetowych, uzupełnieo stropów, belek nadprożowych oraz podwalin 
zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót należy zwrócid uwagę 
na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mied wpływ na koszt wykonania 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: m2 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzid w miarę postępu robót, kontrolując 
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ich jakośd w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i koocowe prowadzid zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznad za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznad za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzid roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonad wg załączonego przedmiaru robót/ załączony 

przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona 

dokumentacja projektowa/: W cenie jednostkowej należy ująd wszelkie roboty zasadnicze wynikające z 

przedmiaru i projektu wykonawczego – architektura oraz wszystkie roboty i materiały pomocnicze : 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne 

wartości poziomów dźwięków w  

  pomieszczeniach. 

PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjnośd 

akustyczna przegród w budynkach  

                 oraz izolacyjnośd akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac polegających na wykonaniu sufitów podwieszanych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie  
Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie, ul. Parkowa. Działka nr 
366/14 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie sufitów podwieszanych obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.  Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „ Wymagania ogólne” 
Wymagania szczegółowe: 

- profile stalowe z cienkościennych profili z blachy stalowej 
- płyty g-k  
- wkręty samogwintujące 
- gips szpachlowy 
- taśmy spoinowe z włókna szklanego 
- systemowy sufit rastrowy na profilach szer. 24 mm Rockfon TROPIC 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byd zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układad: 

 bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
stalowej lub aluminiowej, 

 na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 
drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy 
zwracad uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny byd 
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podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien 
wynosid ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleid taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlowad zaprawą gipsową. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilośd robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny byd większe niż 1 mm/1 m. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN – B – 30042 – 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia elewacji metodą lekką mokrą przewidzianych do 
wykonania w ramach robót budowlanych przy  Budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka 
Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ocieplenie ścian zewnętrznych wykonad w technologii „lekkiej- 
mokrej”, wg systemu wykonania określonego w danej technologii. 
Projektowane są następujące prace elewacyjne: 

 docieplenie ścian fundamentowych,  
 docieplenie ścian zewnętrznych, 
 wykonanie tynków cienkowarstwowych  barwionych w masie 
 docieplenie ścian wokół otworów okiennych i drzwiowych wraz z obróbkami blacharskimi, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.. 

2.  Materiały 

2.1. Styropian 

- materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych wg projektu grubośd ocieplenia 10 cm – płyty 
styropianowe spełniające następujące wymagania: odmiana samogasnący, wymiary 
maksymalne 1200 x 600 mm, grubośd minimalna 20 mm w ościeżach, maksymalna 100 
mm na ścianach, gęstośd nominalna 20 kg/m3, naprężenia ściskające przy 10% 
odkształceniu względnym min. 70 kPa, tolerancja grubości płyty +/- 2 mm, współczynnik 
przewodzenia cieplnego 0,037 W/m2K, chłonnośd wody po 24 godzinach 1,8%, 
wytrzymałośd na rozrywania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie 
płyt styropianowych po krojeniu z bloków powinny mied szorstkie, krawędzie proste, ostre, 
bez wyszczerbieo, sezonowanie min. 2 miesiące,  

- styropian powinien odpowiadad wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadad aprobatę 
techniczną zgodności produktu z wymaganiami  systemu docieplenia 

2.2. Siatka zbrojąca 

- tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie 
uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa 
powierzchniowa min. 160 g/m2, siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku dla próbek 
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym 
wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 
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%, w wodnym wyciągu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-
04626, przy prędkości rozciągania 50 mm/min.  

2.3. Elementy zabezpieczające i łączniki 

Stosowad tylko materiały   systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego 
systemu docieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla systemu.  

- łączniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, kołki 
rozporowe z wkrętami, 

- listwy dylatacyjne, 

- listwy krawędziowe okienne i narożne  

- kątowniki aluminiowe ochronne, 

- listwy cokołowe 

2.4. Zaprawa klejąca 

- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału 
termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału 
termoizolacyjnego, wymagania;  paroprzepuszczalna czyli nie pęcznieje pod wpływem 
wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej  zdolnośd do oddychania, przyczepnośd do betonu 
w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, 
przyczepnośd do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w 
wodzie min. 100 kPa, odpornośd na rysy min. 5 mm,  

2.5. Wyprawa elewacyjna 

- wyprawa elewacyjna – tynk szlachetny cienkowarstwowy grubości 3 mm,   

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym  

- podkład tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od 
podłoża warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem 
mechanicznym,  

3.  Wykonanie robót 

3.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych. 
Ściany zewnętrzne należy przygotowad do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie     
tj. poprzez  oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmywamy 
wodą, sprawdzamy również przyczepnośd podłoża. Prace prowadzid z rusztowao z 
zachowaniem obowiązujących przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym 
montażu i zabezpieczeniu rusztowania.  
Materiałem termoizolacyjnym ścian są płyty styropianowe. Płyty styropianowe należy 
umocowad do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z zachowaniem mijankowego 
układu spoin pionowych. Aby zapewnid właściwe przewiązanie w narożniku budynku płyty 
powinny naprzemiennie wystawad na grubośd styropianu. Na całej powierzchni ocieplanej 
ściany powinny dokładnie przylegad do siebie. Elementem mocującym styropian do muru 
jest warstwa zaprawy klejowej, którą nanosimy za pomocą pacy zębatej na 
przygotowanym równym podłożu. Można również nakładad klej na płyty styropianowe. 
Zaprawa klejowa otrzymuje pełną wytrzymałośd po dwóch, trzech dniach, w zależności od 
temperatury i wilgotności. Niedopuszczalne jest wystąpienie masy klejącej w spoinach. 
Warstwy styropianu łączyd do ściany na klej i kołki talerzowe plastikowe w ilości 4 szt./m2, 
które wspomagają właściwe mocowanie. Kotwy umieszczad w ścianie w odległości co pół 
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metra zarówno w pionie jak i poziomie. Na warstwie termoizolacyjnej nałożyd warstwę 
zbrojącą składającą się z drugiej warstwy klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie 
tej warstwy rozpoczyna się od naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a 
następnie wciska się w klej pasy siatki zbrojącej, układanej na zakład min. 5 cm. Ostatnią  
czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równiej gładkiej 
faktury. Warstwa ta musi byd gładka, gdyż stanowi podkład pod wyprawę tynkarską, która  
grubośd tylko 2 – 3 mm. Na podkładzie tynkarskim wykonuje się tynk strukturalny. 
Kolorystykę elewacji wykonad poprzez malowanie farbami  silikonowymi w  kolorze 
zgodnym z projektem kolorystyki.  

Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w 
temperaturze powyżej 50C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Przed rozpoczęciem 
kładzenia tynku rozplanowad przerwy technologiczne, które należy ukrywad detalami 
architektonicznymi. Nie należy dopuszczad do wysychania krawędzi. Gdyż doprowadzi to do 
widocznego zaburzenia faktury. Rozrobioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, 
po czym zaciera się pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy nakładad cienką 
warstwę do uzyskania tynku grubości 2 – 3 mm.  Przed przystąpieniem do tynkowania 
wskazane jest wykonanie kilku prób. 
Prace termorenowacyjne należy wykonywad: 
 przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +50C  do +250C.  z rusztowao ofoliowanych lub 
osiatkowanych – chroniących ściany przed wpływami atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp. 

3.2. Ocieplenie ścian fundamentowych 
 właściwe wykonad wykopy wzdłuż ścian fundamentowych–wykopy wykonywad  ręcznie, 
 zabezpieczyd ściany wykopu i wykonywad je odcinkami, maksymalnie 1/3 długości ocieplanej 
ściany, 
 starannie przygotowad podłoże do  termorenowacji, oczyścid i wyrównad mocną zaprawą 
cementową w miejscu ubytków, miejsca zawilgocone osuszyd i zaimpregnowad masami 
uszczelniającymi tworzącymi powłokę wodoszczelną i elestyczną,  
 wykonad pionową izolację przeciwwodną lepikiem asfaltowym na zimno bez wypełniaczy, 
 po starannym przygotowaniu podłoża przystąpid do przyklejenia styropianu ekstrudowanego 
grubości 10 cm przy zastosowaniu mas klejących wodoszczelnych począwszy od górnego 
poziomu ław fundamentowych do poziomu min. 0,5 m nad terenem, 
 na warstwie termoizolacyjnej wykonad warstwę bazową zbrojoną chroniącą termoizolację, a 
po jej wyschnięciu wykonad do poziomu terenu 3 krotną powłokę wodoszczelną np. z masy 
asfaltowo – kauczukowej, a powyżej terenu tynk zewnętrzny mineralny, strukturalny, 
wodoszczelny, 
 zasypywad wykop nie uszkadzając elementów wykonanego docieplenia, 

 docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonywad odcinkami wg kolejności i zasad jak wyżej. 

6.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 

7.  Odbiór robót 
7.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien byd dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmowad sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
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dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakośd materiałów musi byd 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie, którymi są: 

 certyfikat na znak bezpieczeostwa, 
 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 
  
7.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmowad wydzielone fazy prac termorenowacyjnych, 
odbiór międzyfazowy powinien obejmowad: 

–sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do termorenowacji w 
tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,  

–sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów 
okiennych i drzwiowych, 

–sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej, 
–sprawdzenie jakości wykonania termorenowacji, 
–sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego 

odchylenia powierzchni tynków, 
–sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 

należy sporządzid protokół . 

7.3. Odbiór koocowy 

Odbiór koocowy robót elewacyjnych obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonad na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 
przeprowadzid na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych. 

7.  Uwagi. 
Mieszanie składników z różnych systemów jest niedopuszczalne. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych Budowie 
Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I 

  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego  i opisuje rozwiązania techniczno  

materiałowe określone w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązao 

konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej 

sytuacji należy stosowad odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych 

robót lub obiektów.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkowych określonych w projekcie wykonawczym architektura. 

 

1.4. Roboty  posadzkowe : 

 wykonanie podłoża z zaprawy cementowej,  
 wykonanie posadzki betonowej,  
 wykonanie posadzki  z mozaiki parkietowej 
wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej 
 wykonanie posadzek z płytek GRESS na zaprawie klejowej  
 wykonanie cokolików z płytek Gress o wysokości 10 cm,  
 wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 
 wykonanie cokolików z płytek ceramicznych 
 zamocowanie  listwy wykooczającej,  
  
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
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1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 

budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 

pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowad i 

zabezpieczyd teren budowy oraz oznaczyd budowę tablicą informacyjną.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całośd robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. Wszystkie posadzki wykonad z 10 cm cokołem. Cokolik z tego samego 

materiału co posadzki. W pomieszczeniach mokrych płytki układane na klej.  

 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakośd materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna byd zgodna z 

wymaganiami norm paostwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna byd kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeo o jakości wydanych na podstawie norm 

paostwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny byd wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadad świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagao 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonad odpowiednich 

uzgodnieo z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" 

oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 

przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.  
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Płytki i wykładziny podłogowe winny mied atest ścieralności odpowiadający wymaganiom dla 

pomieszczeo użyteczności publicznej. 

2.1. wykładziny i okładziny podłogowe 

Materiały posadzkowe winny byd I gatunku  

2.2. Beton 

Beton stosowany do posadzki powinien byd klasy B 20. Beton winien byd zamawiany i dostarczany z 

betoniarni, do każdorazowej dostawy winny byd dołączone atesty potwierdzające klasę zamawianego 

betonu. 

3. SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadad aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mied trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośnośd, ciśnienie, temperaturę itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Do wyginania i cięcia brojenia należy używad przystosowanych do tego celu 
gilotyn i giętarek. Do układania betonu przy pomocy pompy wykonawca powinien posiadad 
następujący sprzęt; gotową do pracy pompę, transport, dźwig i pojemnik do betonowania. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego powinna wynosid 100 mm. Do betonowania nie 
wolno używad przewodów aluminiowych. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyd w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. Beton dostarczany na budowę specjalnymi do tego 

celu przystosowanymi pojazdami, zaś podawanie betonu do wbudowania przewiduje się za pomocą 

pompy do betonu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Płytki gres kleid do podłoża klejem do płytek. na podkładzie cementowym.  
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Płytki ceramiczne kleid do podłoża klejem do płytek. na podkładzie cementowym. 

 

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą byd prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  

. Harmonogramem  

. Projektem Wykonawczym – architektura 

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót 

  Obowiązującymi przepisami prawa.  

 

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzid, że:  

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeostwa pracy do prowadzenia robót 

posadzkowych 

5.3 Betonowanie 

Należy unikad betonowania w temperaturach powyżej 30 st. C i poniżej 4 st. C. 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane czy nie powinny 

byd niezwłocznie naprawiane. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca powinien uzyskad 

akceptację Inspektora nadzoru. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnieo betonu powinna byd zgodna co 

do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. Powierzchnia uszkodzeo i cały 

wadliwy beton powinien byd usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu.  

Pielęgnacja betonu powinna polegad na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności przez okres 

7 dni 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny byd wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierad:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakośd materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych,  

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakośd materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 

zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badao, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeostwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru koocowego, a następnie 

dołącza się je do protokołu odbioru koocowego budowy.  

 6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptację Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru powinien mied 

dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu dostarczających materiał. Wytwórnie muszą na 

bieżąco prowadzid dokumentację wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji. 

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

 Dokumentacją Projektową  
 Specyfikacją Techniczną  
 Polskimi lub branżowymi normami  
Warunkami technicznymi wykonania i montażu  
 

6.4. Odbiór techniczny koocowy 

Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 
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–dokumenty odbiorów częściowych  
–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
–rozliczenie ilościowe materiałów  
–świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów  
–projekt powykonawczy  

Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:  

–zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowieo dotyczących usunięcia usterek  
–aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnid wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

wykonania słupów żelbetowych, uzupełnieo stropów, belek nadprożowych oraz podwalin 

zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót należy zwrócid uwagę 

na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mied wpływ na koszt wykonania 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

Podłoża pod posadzki                  -m3 
Posadzki        -m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzid w miarę postępu robót, kontrolując 

ich jakośd w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i koocowe prowadzid zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznad za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznad za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzid roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonad wg załączonego przedmiaru robót/ załączony 

przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona 

dokumentacja projektowa/: W cenie jednostkowej należy ująd wszelkie roboty zasadnicze wynikające z 

przedmiaru i projektu wykonawczego – architektura oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-63/B-06250                  Beton zwykły 

PN-90/B-06240-44              Domieszki do betonu 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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Szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru 

robót 
 
 

 

CPV 45421100-5 

 

 

 

 

Stolarka budowlana i inne elementy wykooczenia 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących osadzenia stolarki drzwiowej i innych elementów wykooczenia przewidzianych do 

wykonania w ramach robót budowlanych przy Budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo 

Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje rozwiązania techniczno  

materiałowe określone w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązao 

konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej 

sytuacji należy stosowad odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych 

robót lub obiektów. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.  

1.4. Stolarka budowlana : 

dostarczenie i osadzenie drzwi zewnętrznych od zaplecza o wymiarach 1,20*2,10 m stalowych, przeciw 
włamaniowych z ościeżnicą stalową, 
 osadzenie drzwi  wewnętrznych drewnianych wysokiej jakości z ościeżnicą drewnianą /w sanitariatach 
drzwi z kratką nawiewną, 
   
1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 

budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 
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pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowad i 

zabezpieczyd teren budowy oraz oznaczyd budowę tablicą informacyjną.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całośd robót związanych z stolarką budowlaną oraz wszystkie roboty 

pomocnicze 

 
2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakośd materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna byd zgodna z 

wymaganiami norm paostwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna byd kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeo o jakości wydanych na podstawie norm 

paostwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny byd wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadad świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagao 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonad odpowiednich 

uzgodnieo z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" 

oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 

przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.  

2.1. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa wg oferty , ościeżnice drewniane. Do sanitariatów drzwi zaopatrzone w 
skośne zawiasy i kratki wentylacyjne.   
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3. SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadad aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mied trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośnośd, ciśnienie, temperaturę itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyd w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych,  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Stolarka drzwiowa wg oferty . Ościeżnice drewniane systemowe. Do węzłów sanitarnych drzwi 

zaopatrzone w zawiasy skośne  - samoczynnie zamykane  i kratki wentylacyjne. Wszystkie roboty 

budowlano-montażowe muszą byd prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  

. Harmonogramem  

. Projektem Wykonawczym – Architektura 

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót  

. Obowiązującymi przepisami prawa.  

5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzid, że:  
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. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeostwa pracy do osadzenia stolarki 

budowlanej  

5.4 Osadzenie stolarki 

 W osadzania stolarki budowlanej należy zwrócid szczególną uwagę na wypoziomowanie i 

wypionowanie osadzanej stolarki, należyte kotwienie jej do ościeży. Stolarkę należy osadzad na 

piankę poliuretanową a ponadto kotwioną do ościeży kotwami. Kotwienie stolarki należy tak 

wykonad by kotwy nie były widoczne lub maskowane odpowiednimi zaślepkami. 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny byd wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zgodne z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierad:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakośd materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych,  

–kontroli wymiarów i poprawności wykonania tynków 
Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakośd materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 

zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badao, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeostwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru koocowego, a następnie 

dołącza się je do protokołu odbioru koocowego budowy.  

 6.2. Kontrola jakości materiałów  
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 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptację Inspektora nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

 Dokumentacją Projektową  
 Specyfikacją Techniczną  
 Polskimi lub branżowymi normami  
  Warunkami technicznymi wykonania i montażu  
 

6.4. Odbiór techniczny koocowy 

Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 

–dokumenty odbiorów częściowych  
–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
–rozliczenie ilościowe materiałów  
–certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów  
–projekt powykonawczy  

Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:  

–zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowieo dotyczących usunięcia usterek  
–aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnid wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

wykonania słupów żelbetowych, uzupełnieo stropów, belek nadprożowych oraz podwalin 

zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Przy wycenie robót należy zwrócid uwagę 

na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mied wpływ na koszt wykonania 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

Stolarki okiennej i drzwiowej o pow do 2m2 – szt 

Stolarki okiennej i drzwiowej o pow pow.  2m2 – m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 



 

Strona 205 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

OBIEKT :  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE – ETAP I 

 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzid w miarę postępu robót, kontrolując 

ich jakośd w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i koocowe prowadzid zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznad za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznad za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzid roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonad wg załączonego przedmiaru robót/ załączony 

przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona 

dokumentacja projektowa/: W cenie jednostkowej należy ująd wszelkie roboty zasadnicze wynikające z 

przedmiaru i projektu wykonawczego – architektura oraz wszystkie roboty pomocnicze oraz materiały 

takie jak klamki szyldy zamki itp: 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, 

aprobaty techniczne producenta 
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna na 

wywóz pozostałości budowlanych 
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1  Wstęp 
1.1  Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wywozu pozostałości 
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych  przy przebudowie 
budynku przy Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – 
Etap I 

 
1.2.Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 12.1.3 

 
1.3.Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia  zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych  z   wywozem pozostałości budowlanych powstałych z demontaży. 

- przetransportowanie materiałów odpadowych z miejsca demontażu na tymczasowe 
miejsce składowania 

- załadunek na środek transportu do tego przeznaczony 
- wywóz materiałów odpadowych na wysypisko 

 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wywóz odpadów budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, Dokumentacją  Projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
1.5. Sprzęt 

 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
     Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów budowlanych stałych 
powinno się wykorzystad 
     Sprzęt i środki transportu zapewniające bezpieczny transport 

   - pojazdy kontenerowe specjalizujące się wywozem odpadów budowlanych lub 
inne zabudowane  uniemożliwiające wypadnięcie odpadów na zewnątrz. 
  Sprzęt stosowany  do wywozu odpadów budowlanych powinien byd sprawny i 
zaakceptowany przez  służby techniczne Inwestora. 

 
   2.2 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane 
pojazdy   poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
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3 Wykonanie robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej  specyfikacji. 
Należy zapewnid bezpieczeostwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźd 
się w  pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
Wywozem odpadów budowlanych powinny się zajmowad firmy do tego wyspecjalizowane 
oraz mające do tego wymagane pozwolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach. (Dz.U. Nr 62 poz.628) 
 
4 Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Tymczasowe miejsce składowania powinno byd doprowadzone do stanu pierwotnego, odpady 
budowlane w całości wywiezione. 
 

 
5 Przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) 
Przepisy bhp przy robotach transportowych 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 
  

 

 

CPV 45400000-1 

CPV 45442100-8 

 

 

 

 

 

Roboty malarskie 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy  Budowie 
Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie – Etap I 

  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego i opisuje rozwiązania techniczno  

materiałowe określone w projekcie budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót na budowie technologii materiałów lub rozwiązao 

konstrukcyjnych innych niż określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. W takiej 

sytuacji należy stosowad odpowiednie rozdziały Specyfikacji Technicznych sporządzonych dla innych 

robót lub obiektów.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich oraz robót elewacyjnych 

 

1.4. Roboty  malarskie : 

 malowanie farbą  ścian ,  
 malowanie farbą akrylową ścian zaplecza,  
 malowanie farbą akrylową ścian z płyt GK,  
 malowanie elementów metalowych 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

 

1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu 

budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, 
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pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, 

podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i 

autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowad i 

zabezpieczyd teren budowy oraz oznaczyd budowę tablicą informacyjną.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całośd robót związanych z wykonaniem robót malarskich, elewacyjnych 

oraz wszystkie roboty pomocnicze związane z właściwym przygotowaniem podłoża pod malowanie. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  

Jakośd materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna byd zgodna z 

wymaganiami norm paostwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 

określonymi w aprobatach technicznych i powinna byd kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie 

na budowę.  

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeo o jakości wydanych na podstawie norm 

paostwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny byd wbudowane.  

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 

czym materiały importowane muszą posiadad świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami 

technicznymi.  

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagao 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonad odpowiednich 

uzgodnieo z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnid odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 

rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 

wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" 

oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 

przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.  

Farby należy przechowywad w temperaturze pow 5 st C, te same warunki obowiązują przy 

wykonywaniu robót malarskich. 
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3. SPRZĘT 

Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i 

montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części 

montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 

technicznym musi posiadad aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mied trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośnośd, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 

poruszające się po drogach publicznych powinny spełniad wymagania dotyczące przepisów i ruchu 

drogowego.  

W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia należy zabezpieczyd w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą byd prowadzone zgodnie z:  

. Umową  

. Projektem organizacji robót  

. Harmonogramem  

. Projektem Wykonawczym – Architektura 

. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących  

. Warunkami Technicznymi Wykonania robót  

. Obowiązującymi przepisami prawa.  
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5.2. Rozpoczęcie robót  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzid, że:  

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeostwa pracy do prowadzenia robót 

malarskich  

5.3 malowanie 

Wszelkie roboty malarskie należy prowadzid w temperaturze pow 5 st C. Malowane pomieszczenia 

powinny byd należycie wietrzone. Przystępując do malowania farbę należy rozcieoczyd do lepkości 

roboczej i dobrze wymieszad do uzyskania jednolitej konsystencji. Farbę nakładad pędzlem lub 

wałkiem, powierzchnię do malowania należy oczyścid z pyłu, kurzu i tłuszczu. Świeże tynki malowad nie 

wcześniej niż 3-4 tygodnie od ich położenia. W pomieszczeniach gdzie odbywa się malowanie należy 

zabezpieczyd należytą wymianę powietrza. 

5.4. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny byd wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zgodne z dokumentacją projektową – projekt wykonawczy 

architektura. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - 

montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierad:  

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów:  

jakośd materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie  

dokumentów załączonych do dostawy,  

oględzin zewnętrznych,  

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót:  

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych,  

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie.  
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Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakośd materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: 

zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badao, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty bezpieczeostwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru koocowego, a następnie 

dołącza się je do protokołu odbioru koocowego budowy.  

 6.2. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskad akceptację Inspektora nadzoru.  

6.3. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z:  

 Dokumentacją Projektową  
Specyfikacją Techniczną  
 Polskimi lub branżowymi normami  
 Warunkami technicznymi wykonania i montażu  
 

6.4. Odbiór techniczny koocowy 

Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty 

–dokumenty odbiorów częściowych  
–protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
–rozliczenie ilościowe materiałów  
–certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów  
–projekt powykonawczy  

Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid:  

–zgodnośd wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

–protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowieo dotyczących usunięcia usterek  
–aktualnośd Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnid wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

wykonania robót malarskich, przygotowania podłoży do malowania, czyszczenia elewacji z 

cegły klinkierowej,  zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową – projekt wykonawczy 

architektura. Przy wycenie robót należy zwrócid uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 

które mogą mied wpływ na koszt wykonania 
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7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny byd odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 

robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 

Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 

poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzid w miarę postępu robót, kontrolując 

ich jakośd w sposób podany w punkcie 5 i 6. Odbiory częściowe i koocowe prowadzid zgodnie z 

zasadami podanymi w punkcie 6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznad za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznad za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzid roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonad wg załączonego przedmiaru robót/ załączony 

przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawą sporządzenia właściwej wyceny jest przedstawiona 

dokumentacja projektowa/: W cenie jednostkowej należy ująd wszelkie roboty zasadnicze wynikające z 

przedmiaru i projektu wykonawczego – architektura oraz wszystkie roboty pomocnicze związane z 

należytym przygotowaniem podłoża. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  


