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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
 Remont fragmentu stropu nad piwnicami budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
Plac Zwycięstwa 12 w Gołdapi 
Zamawiającym jest Wspólnota Mieszkaniowa Plac Zwycięstwa 12 19-500 Gołdap 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia  pn.: „Remont fragmentu stropu nad piwnicami budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego Plac Zwycięstwa 12 15-500 Gołdap”. 
 
1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych  ( objętych przedmiotem zamówienia), 
obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający 
zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót objętych S T        
 

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45430000-0 Pokrywanie podłóg  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
- Wykonanie zabezpieczeń z folii 
- Wynoszenie i zabezpieczenie terenu budowy  
- Wywóz gruzu  
 

1.6. Informacje o terenie budowy 
 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i 
kanalizacyjna. 
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku wielorodzinnego 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz ST.  
 
1.7.2. Zgodność Robót z ST. 
 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić projektanta , który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z ST. 
 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót. 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
1.7.6. Organizacja planu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości na klatce schodowej. 
 
1.8. Określenia podstawowe 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wspólnotę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, kierownik budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją 
projektową i przepisami. 
 
Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego  
 
Polecenie Kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy wykonania robót budowlanych  przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj: Wspólnota 
Mieszkaniowa Plac Zwycięstwa 12 19-500 Gołdap. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
          
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
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w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 
być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
 
6.1.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 
w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 
6.2.  Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 
953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       

i harmonogramów Robót, 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w Robotach, 
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- uwagi i polecenia Inżyniera, 
 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                

w Dokumentacji Projektowej, 
 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły odbioru Robót, 

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 
 
7.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera 
 
7.2.  Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
7.3.  Odbiór wstępny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
7.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 
 

1. Dziennik Budowy  
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2. Wyniki pomiarów kontrolnych 
 

3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. . 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5.  Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót                      
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 12

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV 45111000-8 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 .     Przedmiot SST: 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
 - rozbiórka istniejących stropów 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST . 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe (złom),inne; 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
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3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu budowy. 
 
 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
   

PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE 
 

Kod CPV-45431100-8 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach 
planowanej inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- posadzki cementowe, 
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych układane na klej 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami 
polskimi i europejskimi oraz z OST . 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
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2.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 
 
2.1.1. Preparat gruntujący 
do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska 
zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z 
materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu 
oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby 
silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych 
tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających do podłoża 
powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można 
go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor 
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże 
reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej 
reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu 
zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów 
atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. 
Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 
paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, 
kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na 
temperatury od -20°C do +80°C. 
 
2.1.2. Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
 
2.1.3. Płytki – gresy 
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej 
Powierzchni, 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
- antypoślzgowość R9 
- ścieralność 3, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralnośći, 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
2.1.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o 
przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. 
 
2.1.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. 
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi 
mrozoodporne, elastyczne. 
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2.1.7. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie 
nanoszony z dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
 
3.2.  Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy 
zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę 
wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle 
obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w 
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pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mięć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji 
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 
instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje 
klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała 
powierzchnie podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować 
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 
m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość 
warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej 
układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając 
pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W 
przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod 
cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę 
kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej 
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące 
szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
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- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek 
należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym 
pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle 
i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności 
na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed 
przystąpieniem do układania posadzek należy : 
 
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego 
prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 
 
b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na 
klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu 
posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 
 
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w 
posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze 
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
wodo rozdziału, 
 
d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem 
należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
 
e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny 
poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 
miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
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f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia 
powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej 
nie powinno wynosić więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w 
przypadku płytek gatunku pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w 
przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
 
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej 
powierzchni, 
 
g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin 
między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe, 
 
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 
 
i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona 
cokołami o wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z 
posadzką, 
 
j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk 
dwóch odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone 
materiałem podanym w projekcie, 
 
k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce 
wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować 
specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie 
powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
 
5.1.3. Preparat gruntujący 
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy 
preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą 
silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy 
preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, 
w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się 
materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod 
warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu 
pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie 
pozostawiać otwartych pojemników. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 
 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
 
6.3.  Pozostałe wymagania 
 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
 
6.4.  Wymogi szczegółowe 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami 
OST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
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- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
 
6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie 
wykładzin 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 
podłoża. 
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na 
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- 
metrowej łaty i poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 
 
 
  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Odbiór materiałów i robót 
 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
8.4.  Odbiór powinien obejmować:  
 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 
przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT POWŁOKI MALARSKIE 

 
Kod CPV- 45442100-8 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z 
zadaniem. 
 
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 powłok malarskich. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie) 
- malowanie powierzchni metalowych (konstrukcja metalowa stropu) 
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Techniczn 
 
2.4. Rozcieńczalniki 
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W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 
 
2.5.  Farby budowlane gotowe 
 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
 
2.7.  Folia malarska 
 

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 
oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
  
5.1.  Przygotowanie podłoży 
 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2.  Gruntowanie 
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 
 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
 
 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys 
i uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.1.  Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
7.1.  Odbiór podłoża 
 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
 
7.2.  Odbiór robót malarskich 
 
7.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości 
wykonania. 
 
7.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 
 
7.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
7.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 
7.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
 
7.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
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8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT 
ZAKRESIE ZBROJENIA 

 

CPV- 45262310-7 
 
 

 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 
dotyczy prac w zakresie wykonania stropu żelbetoweg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST.   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.2. Zakres robót objętych SST.  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.  
W zakres tych robót wchodzą:  
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi i żebrowanymi.  
1.4. Określenia podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami w OST „Wymagania ogólne".  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
 

 
2. Materiały  
2.1. Stal zbrojeniowa  
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji. Dla posadzki przyjęto stal klasy 
A-IIIN ( B500SP )  
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali.  
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w normach wyrobu.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.  
c) Wady powierzchniowe. czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne g  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; na 
powierzchni gołym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia, 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne, jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki 
i prętów gładkich.  



 
 

 28

d) Odbiór stali na budowie.  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak 
obróbki cieplnej, cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na 
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju 
poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych 
dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie 
powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości 
pręta.  
e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  
f) Badanie stali na budowie.  
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:  
• nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych,  
• stal pęka przy gięciu, decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych 
podejmuje Inżynier/Inspektor Nadzoru.  
3. Sprzęt  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu  
4. Transport  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 

 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wykonywanie zbrojenia.  
 
a) Czystość powierzchni zbrojenia.  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji.  
 
b) Przygotowanie zbrojenia.  
- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane;  
- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy;  
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- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy; 
skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami.  
c) Montaż zbrojenia.  
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań;  
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych;  
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu;  
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego;  
- zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie;  
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia.  
 
7. Kontrola jakości  

 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
 
8. Odbiór robót  
 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez Inżyniera//Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności 
z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 
otulenia prętów betonem. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
W ZAKRESIE KONSTRUKCJI BETONOWEJ I ŻELBETOWEJ 

Kod CPV - 45262311-4 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".  
Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą 
wykonawcą robót dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu.  
Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego. 
 
Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG w MPa.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.  
2. Materiały  
Beton  
Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych ma zastosowanie beton o 
właściwościach i cechach określonych w Dokumentacji Projektowej.  
Cement  
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające wymagania 
normie dotyczącej betonu zwykłego.  
Woda  
Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana 
woda spełniająca warunki podane w normie.  
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Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym.  
Kruszywa  
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane spełniające 
wymagania normy w tym zakresie.  
Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie 
powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem 
niż barwa wzorcowa. Zawartość wagowa ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna 
przekraczać 10%. Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej 
dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, 
wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być 
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania 
budowy.  
Domieszki do betonu  
Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:  
· zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania 
mieszanki,  
· uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności betonu – 
zwiększenia mrozoodporności.  
Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

 
Akcesoria  
· Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące na bazie 
kauczuku.  
· Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
Materiały pomocnicze  
· Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali.  
· Drut miękki, średnicy do 1,6 mm.  
· Dystanse – elementy betonowe lub plastikowe.  
· Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań 
systemowych.  
2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  
Przewidziano stosowanie betonu zwykłego wg Polskiej normy.  
2.2. Materiały do wykonania podbetonu  
Przewidziano wykonanie podbetonu z betonu zwykłego ale o odpowiednio niskiej 
klasie.  
3. Sprzęt  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia 
jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Deskowania  
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich 
eksploatacji.  
Pompy do podawania betonu  
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne.  
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Wymagania dla mieszanki betonowej  
· Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może 
przekroczyć 6%.  
· Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37%.  
· Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący, o niskim cieple 
hydratacji, cement hutniczy.  
· Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270 ÷ 
400 kg/m3.  
· Wskaźnik wodno - cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45.  
· Nasiąkliwość betonu – max. 5%.  
· Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20.  
· Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna.  
 
Sprzęt drobny  
Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej 
następującym · wibratorami pogrążalnymi i listwowymi,  
· sprzętem  
drobnym:  
zacieraczkami do betonu,  
· zagęszczarkami płytowymi,  
· giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1 Zalecenia ogólne  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru. potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej  
Dozowanie składników:  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  
Mieszanie składników  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania 
mieszanek plastycznych. Przystosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia:  
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy.  
 

 

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

5.4. Pielęgnacja betonu  
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę).  
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy jak dla 
wody zarobowej.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.  
Okres pielęgnacji  
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  
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Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów.  
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
• Równość powierzchni i tolerancji  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień. 
 
6. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


