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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: 
Remont łącznika budynków 2-1 i 3-1 w kompleksie budynków dydaktycznych 
Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy al. Prof. S. Kaliskiego 7. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy 
(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Wydziału Administracji Budowlanej zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem. 
 (3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 (4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys szczegółowy na bazie przedmiaru prac i 
dokumentacji projektowej.  
(5) Przedmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych. 
 (6) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
(8)Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
  
l.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami 
technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną w dalszej części specyfikacji rozumiane jako szeroko 
pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich czynności 
podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji zadania z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt 
przyłącza poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje 
zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne i sanitarne, oraz  miejsca składowania 
materiałów. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Będzie zawierać rysunki opisy, obliczenia i dokumenty, które stanowią przetargową 
dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą odpowiadać założeniom 
dokumentacji projektowej i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z założeniami dokumentacji 
projektowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. 
W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową, 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, 
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2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 
 
l .5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 

 
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas 
realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
2. Materiały 

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa, lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu 
pierwotnego. 
 
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 być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku 
braku wcześniejszych ustaleń. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

4. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 
Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W 
przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

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

5.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST 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 Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.4. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk 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 
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numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora / Kierownika 
projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inwestora 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, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęci lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 
  
(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy. 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót. 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
f) korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu wyznaczonym i 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
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c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  
później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

6.3. 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 Inwestor. 

6.4. Odbiór końcowy robót 
(1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego 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, robót uzupełniających 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzg lędnieniem tolerancji i n ie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowników, ko mis ja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

(2) Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbio ru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1. dokumentację p ro jektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, na 
wykonanie robót towarzyszących, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi, 

4. wyniki badań i pomiarów kontrolnych, 

5. dzienniki budowy, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór końcowy robót". 

7. Podstawa płatności 

7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych - (CPV 45113000-2) 
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 rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 
- wykucie lub powiększenie otworów dla montażu stolarki  
- demontaż okładzin posadzkowych i warstw izolacyjnych 
- rozbiórka ścian w zakresie objętym projektem 
- wykonanie przekuć i przebić przez stropy i ściany dla kotwienia warstw ścian zewnętrznych 
- demontaż płyt okładzinowych elewacyjnych 
- demontaż chodników z kostki betonowej wraz z podłożem 
- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko z utylizacją 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem nadzoru sposób wykonania robót, 
zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy po 
wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo 
konstrukcji budynku oraz osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed rozpoczęciem robót 
sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne instalacje. Gruz z 
pomieszczeń usuwać do kontenera / pojemnika podstawionego przez wykonawcę prac we 
wskazanym miejscu przed budynkiem i dalej wywóz na wysypisko komunalne.  
2.0. Materiały 
Materiały nie występują. 
3.0. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. Do wykonania robót może 
być wykorzystywany sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
4.0. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST-00„Wymagania ogólne” pkt.3. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
5.0. Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren wydzielić, ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną. i 
wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Wszystkie bezużyteczne elementy i materiały powinny być pocięte na 
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera. Elementy z rozbiórki niewykorzystywane powtórnie Wykonawca wywiezie 
poza teren budowy na własny koszt. 
6.0. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
a) rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt., kpl, 1m3] 
b) dla ścian działowych, okładzin ściennych i posadzkowych – [m2] 
c) dla elementów robót instalacji wod-kan i c-o  – [szt, kpl, m] 
d) dla elementów robót instalacji elektrycznych  – [szt, kpl, m] 
 
Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
8.0. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po 
odbiorze robót. Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką budynków obejmuje: 
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
• wykonanie rozbiórki 
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 
• załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do 
późniejszego wykorzystania 
• załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 
• zabezpieczenie terenu robót 
• uporządkowania terenu budowy i stanowisk roboczych 
9.0. Uwagi szczegółowe 
9.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier 
9.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
SST-02 ROBOTY MURARSKIE 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich - (CPV 45262522-6) 
1.2. Zakres stosowania SST 
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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 nowych konstrukcji ścian i wypełnień elementów przegród budowlanych. 
1.4. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. a w szczególności; 
- uzupełnienie ścianek zabudów likwidowanych otworów drzwiowych z bloczków betonu 
komórkowego gr. 12 cm 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne. 
1.6. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie ścian z 
pustaków. 
1.7. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją Techniczną [ 1], niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] . 
Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót murowych do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w 
projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 
certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych 
w Ustawie [ 5]. 
2.2. Woda zarobowa do zapraw i betonu wg PN -EN 1008 : 2004. 
Do przygotowania stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne i muł. 
2.3. Wyroby ceramiczne. 
Płytki ścienne z betonu komórkowego odmiany 600 
-  wymiary 49,0x24,0x12 cm  
-  masa 8,47 kg 
-  powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne . 
-  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek  1 : 1 : 6 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 1 : 6 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek  1 : 0,3 : 4 



 13

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 0,3 : 4 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
-  przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się mechanicznie, 
-  zaprawę murarską należy przygotować w takiej ilości by mogła wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin 
-  do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
-  do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych 
2.5. Zaprawa murarska  
Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin gotowa do użycia po zarobieniu z wodą 
zarobową w proporcji wskazanej przez producenta. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
murowych związanych z remontem budynku. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. W miejscu połączenia 
murów nie wznoszonych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Wnęki lub bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż jedna cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
00C. 
5.2. Mur z bloczków. 
Spoiny w murach: 
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 
- spoiny z zastosowaniem zapraw klejowych (cienkowarstwowe) z zachowaniem spoin 
poziomych i pionowych grubości 3 mm i nie powinna przekraczać 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 
do 10 mm 
-  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków bloczków, należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru, 
-  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości 
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
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-  Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
wymaganiami ujętymi w Polskich Normach 
-  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
producenta. 
-  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 
gwarancyjny minął 
-  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 
6.2. Materiały ścienne. 
Przy odbiorze materiałów ściennych należy przeprowadzić na budowie: 
-  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej zgodnej z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej 
-  próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie; 
-  wymiarów i kształtu, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenie, 
W przypadku niemożności określenia jakości materiałów ściennych przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
6.3. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy. 
6.4. Dopuszczalne odchyłki murów. 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki w mm mury spoinowane mury niespoinowane 
 Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane   mury niespoinowane 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości   3     6 
- na całej powierzchni   10     20 
2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m    3     6 
- na wys. kondygnacji   6     10 
- na całej wysokości    20     30 
3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości    1     2 
- na całej długości    15     30 
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości    1     2 
- na całej długości    10     20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm 
szerokość     +6,-3     +6,-3 
wysokość     + 15,-10    + 15,-10 
ponad 100 cm 
szerokość     + 10,-5    + 10,-5 
wysokość     + 15,-10    + 15,-105  
Odchylenie wymiarów otworów w świetle o wymiarach 
do 100 cm szerokość    plus 6 minus 3   plus 6 minus 3 
wysokość     plus 15 minus 1   plus 15 minus 10 
ponad 100 cm szerokość   plus 10 minus   5 plus 10 minus 5 
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wysokość     plus 15 minus 10   plus 15 minus 10 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
-  Odbioru robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót murowych powinien odbyć 
się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych 
-  podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty 
-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót. 
-  Dziennik budowy. 
-  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
-  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 
-  Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 
-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
-  Wszystkie roboty ujęte w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających 
8.OBMIAR ROBÓT. 
-  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji [1] 
-  Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni muru o odpowiedniej grubości 
-  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.Płaci się za roboty wykonane i odebrane, których ilość zostanie wyliczona w jednostkach 
podanych w pkt 7. Ponadto cena obejmuje również dostarczenie i składowanie materiałów, 
wykonanie prac przygotowawczych, pomocniczych, porządkowych, przygotowanie 
i likwidację stanowisk pracy, ustawienie i rozebranie rusztowań, pracę rusztowań, zapas na 
odpady i ubytki materiałów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Przepisy podstawowe. 
[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. 
10.2.Normy. 
PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2:Elementy murowe 
silikatowe. 
PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
 
SST-03 ROBOTY TYNKARSKIE 
1.0. Wstęp 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich wewnętrznych - (CPV 45410000-4) 
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 tynków cementowo-wapiennych w miejscu po skutej glazurze i zbitych 
tynkach występujących w remontowanych pomieszczeniach oraz nowych tynków na 
powierzchniach nowopowstałych ścian i przemurowań. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, 
rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-
10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
wytycznymi i oznaczają: 
- roboty budowlane:  wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- wykonawca: osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie: wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura: dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe: ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny z gładzią gipsową wykonać wg wytycznych 
producenta. Po zakończeniu robót uprzątnąć stanowisko robocze, oczyścić zamontowane 
elementy z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać, oczyścić i odnieść rusztowania. 
Zlikwidować zabezpieczenia. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, pozyskiwania, składowania- „Wymagania ogólne" - 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie 
świadectwa i atesty zgodnie z zapisami w punkcie 2 ST-00. Przechowywanie i składowanie 
materiałów winno odbywać się zgodnie z zapisami punkcie 2.4 ST-00. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B- 14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Nie używać wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych i wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
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muł. 
2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania Normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych" oraz: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od przygotowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin. 
3. Sprzęt 
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w 
punkcie 3. ST-00. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
4.0. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Materiał należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywać się 
zgodnie z BN-88/6731-08. 
- cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub 
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frakcjami i zawilgoceniem. 
- wapno gaszone jako ciasto wapienne można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
5.0. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy 
je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność 
tynku do podłoża. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarażonych na 
zawilgocenie 
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
6.0. Kontrola jakości 
Wymagania dla robót tynkarskich podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakości robót polega na 
sprawdzeniu kompletności wykonanych robót. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 
7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.0. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku 
należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
8.4. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 
3 na dług. kontrolnej 2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
9.0. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. Płaci 
się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg ceny jedn., która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 
4m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10.0. Przepisy związane 
10.1 Wymienione w p. 10 ST-00. 
10.2 Niżej wymienione normy : 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze . 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Płaski do zapraw budowlanych. 
- PN-B-30020:1999 Wapno 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
 
SST04  – Termorenowacja 
Wstęp 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i 
odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi. 



 21

Materiały 
 emulsja gruntująca, 
 zaprawa klejąca do płyt styropianowych i wełny mineralnej, 
 płyty styropianowe, 
 siatka wzmacniająca z włókna szklanego, 
 tynk mineralny cienkowarstwowy, 
 łączniki mechaniczne, 
 materiały uszczelniające, 
 listwy startowe (cokołowe), 
 narożniki z siatką lub bez. 

Wszelkie materiały do wykonywania systemu ocieplenia muszą odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki 
Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Sprzęt 
Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 

 urządzenie ciśnieniowe min. 170 bar do mycia elewacji ciepłą wodą, szczotki z włosia, 
szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 

 kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej na płyty 
 pace zębate 10-12mm i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej 
 pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
 długie pace drewniane do dobijania przyklejonych płyt styropianowych 
 wiertarkę wolnoobrotową z mieszadłem lub betoniarkę o pojemności 150l do 

rozrabiania zaprawy 
 nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki i pędzle malarskie  
 pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich 
 łaty i poziomice długości 2m 
 noże do cięcia styropianu  
 rusztowania i elementy transportu pionowego 

Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu, pod warunkiem 
przywrócenia wymaganego stanu technicznego na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Wykonanie robót 
Wstęp 
Przed rozpoczęciem pracy wykonawca powinien zapoznać się z następującymi 
dokumentami: 

a) Aprobatą Techniczną ITB danego systemu ocieplenia, 
b) kartami technicznymi produktów danego systemu, 
c) detalami konstrukcyjnymi danego systemu, 
d) projektem ocieplenia elewacji. 

Prace przy instalacji systemu ocieplenia powinny być wykonane przez doświadczonych 
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wykonawców posiadających aktualny certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta 
danego systemu ocieplenia. 
Ustalenia wstępne 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi 
nadzoru do aprobaty próbki zawierające: 

a) wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie, 
b) próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych 

samych narzędzi, wyposażenia i technik co zaprojektowana elewacja. 
c) zatwierdzone próbki należy zachować i udostępniać na placu budowy. 

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić z Inspektorem 
nadzoru ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania 
mechanicznego i inne. 
Dostawy, magazynowanie 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów 
budzących wątpliwości. 
Wszystkie mokre produkty należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 
pojemnikach nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. 
Pojemniki chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. 
Zaprawy klejące przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią 
przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty produkcji. 
Minimalna temperatura przechowywania mas tynkarskich, spoiw +4°C, 
Warunki pracy 
Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna 
wynosić minimum +4°C (podczas malowania +7°C). W tym czasie elewację należy 
chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 
Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem. 
Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego 
zakończenia 
instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 
Prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi. 
W budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna. 
Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie 
systemu ocieplenia. 
Pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość, zaś 
kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody. 
Ocena i przygotowanie podłoża 
System może być instalowany na następujących podłożach mineralnych: beton, żelbet, 
gazobeton, cegła, pustaki. 
W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych 
rozbieżności ustalić z Inspektorem nadzoru sposób ich niwelacji. 
Należy upewnić się, że podłoże jest:  

a) czyste, suche, płaskie z tolerancja +/- 6mm na promieniu 1,2m wolne od nalotów, 
wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność; 

b) takie samo jak wymienione w projekcie; 
c) wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. 

Podłoża mineralne powinny dojrzewać minimum 28 dni. 
Ubytki i nierówności należy uzupełnić za pomocą odpowiednich preparatów. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych i wełny mineralnej należy 
przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża: 

a) w kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki (100x100mm) 
styropianu lub wełny i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni, 
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b) po 3 dniach wykonać próbę oderwania styropianu lub wełny od podłoża, 
c) podłoże jest odpowiednio mocne, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce 

styropianu lub wełny. 
W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoża lub oderwie jego fragment podłoże jest zbyt 
słabe i należy rozważyć możliwość poprawienia przyczepności przy użyciu środka 
gruntującego lub innej metody mocowania płyt styropianowych (np. mechanicznej). 
Mocowanie płyt styropianowych płyt wełny mineralnej 
Należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania zgodne z PN-B-
20130:421. W żadnym wypadku nie wolno używać zżółkniętych, wypaczonych lub nie 
równo pociętych płyt. 
Na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, odpowiednią listwę, 
która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych. 
Zaprawę klejową należy dokładnie wymieszać z wodą przy użyciu wiertarki 
wolnoobrotowej do uzyskania jednorodnej masy w stosunku wagowym zgodnie z 
informacjami zawartymi w karcie technicznej 
Nad listwą przykleić do ściany pas siatki (szerokości ok. 0,4 m) tak, aby po zamocowaniu 
pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na powierzchnię płyt 
styropianowych. 
W przypadku stosowania listwy startowej należy listwę wypoziomować przy użyciu 
podkładek dystansujących z PCV, następnie listwę umocować do podłoża przy 
zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów (wbijanych co ok. 30cm.). Na tak 
przygotowanej listwie można rozpocząć montaż płyt styropianowych. 
Masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo - punktową”. Ramka: szer. ok. 5cm, o 
odpowiedniej grubości, 6 placków o odpowiedniej grubości o średnicy ok. 10cm 
wewnątrz ramki. 
UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na 
podłoże. 
Natychmiast po nałożeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoża i dosunąć do 
krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiędzy płyty. 
Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku. 
Przerwy dylatacyjne: 
W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku należy 
wykonać dylatacje, 

a) przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż przerwy dylatacyjnej przykleić 
pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię 
płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60mm). 

b) po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki 
zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 

Do wykonania dylatacji można zastosować również listwę dylatacyjną. 
a) podczas mocowania płyt należy pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną o 

szerokości ok. 20mm. 
b) powierzchnię płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwą ok. 

2mm grubości zaprawy klejącej i szerokości ok. 60mm po każdej stronie, 
c) umocować listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane 

uprzednio spoiwo, 
d) po wklejeniu listwy dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć 

warstwą zaprawy klejącej i zatopić w nim siatkę. 
Złącza kompensacyjne: 
W miejscach styku systemu z innymi materiałami należy wykonać złącze kompensacyjne 

a) przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, 
które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt 
(szerokość wywinięcia co najmniej 60mm); 
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b) przy przyklejaniu płyt również ich boczna krawędź (od strony złącza) i fragment 
powierzchni pokryć warstwą masy klejącej; 

c) po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki 
zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. 

Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne: 
a) przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów przykleić pasy siatki, 

które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt; 
b) wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny być ułożone tak, aby ich 

krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów ułożenie takie 
minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć; 

c) naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o 
wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni. 
Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów 
mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną.  

d) w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia nad 
otworem elewacyjnym można zastosować od góry pas z wełny mineralnej o 
szerokości ok. 300mm i odpowiedniej długości (min. 300mm szerszej z każdej 
strony otworu elewacyjnego). 

Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną 
e) wszystkie szpary pomiędzy płytami o szerokości większej niż 1,5mm należy 

wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze 
styropianu; 

f) szpar nie wolno wypełniać masą klejącą. 
Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa. Płaszczyznę należy sprawdzić 
przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5m. 

a) wszystkie nierówności większe od 1,5mm usunąć przy użyciu pacy z papierem 
ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana. 

UWAGA: Szlifować należy ruchami okrężnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały 
pył dokładnie usunąć. 
Na tym etapie prac należy wykonać przewidziane w projekcie boniowania przy użyciu 
sznurka lub taśmy malarskiej wyznaczyć linie boniowania; 
Mocowanie mechaniczne stosować odpowiednio do zaleceń projektanta. 

a) Ilość, rozmieszczenie i rodzaj łączników powinny być podane w projekcie, 
b) łączniki wbijać dopiero po wyschnięciu kleju, nie wcześniej niż 24 godziny od 

momentu przyklejenia płyt. 
Zatapianie siatki wzmacniającej 
Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej należy sprawdzić stan 
powierzchni płyt styropianowych i wełny mineralnej. 

a) ewentualne nierówności zniwelować, 
b) ubytki uzupełnić, 
c) wgłębienia powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych 

zaszpachlować przy użyciu masy klejącej 
d) płyty zżółknięte na skutek zbyt długiego działania promieniowania słonecznego 

przeszlifować w celu całkowitego usunięcia zdegradowanej warstwy styropianu. 
Na powierzchni elewacji nie narażonej na uderzenia zaleca się wykonanie standardowej 
warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniającej.  
W tym celu należy: 

a) przygotować masę klejącą w sposób opisany w karcie technicznej produktu; 
b) posługując się pacą ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od 

szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy 
klejącej o grubości ok. 1,5mm; 
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c) siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać przy 
użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka 
musi być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor i 
wzór. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwa masy 
klejącej. Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna być 
starannie wygładzona (siatka wzmacniająca nie może wystawać ponad 
powierzchnię masy klejącej); 

d) siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Tylko takie ułożenie 
gwarantuje poprawne przenoszenie naprężeń przez warstwę bazową; 

e) na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze 
ścian na szerokość 200mm; 

f) tak wykonaną warstwę bazową należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić 
do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20°C, 55% wilgotności względnej 
powietrza). 

Tam gdzie elewacja narażona jest na uderzenia, np. poziom parteru budynku, balkonach 
i w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych należy zastosować dwie warstwy siatki 
Nakładanie powłoki wykończeniowej 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna być sucha, równa i 
dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% 
wilgotności względnej powietrza) i może być dłuższy przy nie sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Należy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona, nierówności 
zeszlifować pacą z papierem ściernym. 
Układanie tynku  
Uwagi ogólne:  

a) wszystkie wyprawy elewacyjne musza być nanoszone metodą ciągłą aż do 
naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy 
maskującej; 

b) należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Rusztowania 
powinny być odsunięte od elewacji na odległość minimum 0,45m; 

c) należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach; 
d) należy w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej partii 

(patrz nr serii na pojemniku). 
e) przygotowanie do użycia: 

a. dla ujednolicenia koloru bezpośrednio przed użyciem masę tynkarską 
należy wymieszać przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej. 

b. dla poprawy urabialności do jednego pojemnika masy można dodać 
maksymalnie 250 ml wody. Do wszystkich pojemników należy wówczas 
dodać taką samą ilość wody, aby nie spowodować różnic w kolorze 
wyprawy należy: 

Układanie tynków 
a) masę tynkarską nakładać przy użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na 

grubość największych ziaren kruszywa. 
UWAGA: Wyprawy nie należy nakładać wewnątrz dylatacji. 

b) fakturę kształtować na świeżo nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą 
plastikową, paca powinna być często oczyszczana. Aby uzyskać jednolity wzór 
zacieranie powinno być wykonane przy użyciu tych samych ruchów ręki i tych 
samych narzędzi na całej powierzchni ściany. 

c) gotową powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu 
całkowitego wyschnięcia oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek 
blacharskich. 

Instalacja uszczelnień 
Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne i miejsca styku 



 26

systemu z innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi. 
Przed instalacją uszczelnień wewnętrzne powierzchnie dylatacji i złączy 
kompensacyjnych należy pomalować 
Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dopuszczanych przez producenta 
systemu ocieplenia i postępując zgodnie z zaleceniami producenta. 
Naprawy 
Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy 
W przypadku, gdy przyczyna uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię 
systemu na skutek nieszczelności uszczelnień należy: 

a) wymienić uszczelnienie, przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone 
fragmenty powłok systemu, 

b) dokonać naprawy, tak aby zapewniæ ciągłość wszystkich warstw systemu 
W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postępować zgodnie z 
instrukcjami producenta systemu ocieplenia. 
Do napraw używać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji systemu. 
Uwaga: Pomimo użycia powłok elewacyjnych o tym samym numerze koloru, kolor elewacji 
może się różnić na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Z czasem różnice 
powinny ulec zatarciu. 
Kontrola jakości robót 

1. Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania ocieplenia. 
2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 

odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. 
3. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególny ich etapy, a 

mianowicie: 
a) montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy), 
b) przygotowanie ścian do ocieplenia, 
c) przyklejenie płyt styropianowych i wełny mineralnej, 
d) wykonane dylatacje i złącza kompensacyjne, 
e) zatopienie siatki wzmacniającej, 
f) wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
g) malowanie wyprawy tynkarskiej 
h) wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest dla: 

a) ocieplenia ścian  - m2 (metr kwadratowy), 
b) listew (cokołowej, narożnych) – m (metr bieżący) 

Odbiór robót 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien 
objąć następujące etapy: 

a) przygotowanie powierzchni ścian, 
b) przyklejenie płyt styropianowych i wełny mineralnej, 
c) wykonanie wyprawy ochronnej na płytach styropianowych i wełny mineralnej, 
d) wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
e) wykonanie faktury elewacyjnej, 
f) wykonanie powłok malarskich 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku 
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być wykonany odbiór ostateczny, polegający na 
sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem oraz podanymi w wytycznych 
wymaganiami. 

Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 ocieplenia ścian obejmuje: 
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a) oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu lub starej farby z luźnymi częściami tynku, 
b) naprawa i wyrównanie podłoża tynku 
c) sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, 
d) jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość, 
e) przygotowanie zaprawy klejącej, 
f) przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych i wełny mineralnej, 
g) wywiercenie otworów i osadzenie dybli w ilości 6szt. (w strefie naroży 14 szt.) na 1m2 

powierzchni docieplanej, 
h) przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie, 
i) przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego, 
j) zagruntowanie podłoża farbą gruntującą, 
k) przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki, 
l) naniesienie zaprawy na podłoże packą stalową, 
m) nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego, 
n) wykonanie powłok malarskich 
o) osłanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym 

nasłonecznieniem za pomocą folii lub gęstej siatki. 
Cena jednostkowa wykonania 1m kątowników narożnych obejmuje: 

a) przyklejenie kątowników w narożach wypukłych, 
b) wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży. 

Cena jednostkowa wykonania 1m listwy cokołowej obejmuje: 
a) wypoziomowanie listwy przy użyciu podkładek dystansowych, 
b) umocować listwę do podłoża przy zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów. 

Zbiór norm i przepisów 
 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST05 – Izolacje 
Wstęp 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
izolacji. 
Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i 
odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 
Materiały 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki 
Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Sprzęt 
Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 

 szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej 
 szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze 
 nóż do krajania papy lub folii 
 skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy 
 szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu 
 sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych (pasy ochronne, sznury, 

skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.) 
Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu, pod warunkiem 
przywrócenia wymaganego stanu technicznego na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Wykonanie robót 
Izolacja bitumiczna 
Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy 
wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 
5 %. Każdą następną warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
warstwy poprzedniej. 
Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 
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Izolacja z płyt styropianu EPS 70-040 (fasada) 
Należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania zgodne z PN-B-
20130:421. W żadnym wypadku nie wolno używać zżółkniętych, wypaczonych lub nie 
równo pociętych płyt. 
Płyty mocować do oczyszczonego i zaizolowanego podłoża. 
Zaprawę klejową należy dokładnie wymieszać z wodą przy użyciu wiertarki 
wolnoobrotowej do uzyskania jednorodnej masy w stosunku wagowym zgodnie z 
informacjami zawartymi w karcie technicznej 
Masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo - punktową”. Ramka: szer. ok. 5cm, o 
odpowiedniej grubości, 6 placków o odpowiedniej grubości o średnicy ok. 10cm 
wewnątrz ramki. 
Izolacje folii kubełkowej 
Folie należy układać na suchym podłożu, łączenie należy wykonywać na zakładkę z obu 
stron i końców na długości 20 cm lub z zakładem siedmiu wypukłości Do ściany należy 
przybijać stroną wypukłą za pomocą gwoździ do betonu, lub gwoździ murarskich z 
podkładkami w odległości ok. 30cm.  
Dla lepszego zabezpieczenia przed wilgocią powinno się stosować również listwy 
wykańczające. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji. 
Kontrola powinna obejmować: 

 badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę zgodnie z warunkami 
 badanie podłoża pod izolację 

Badanie powinno obejmować: 
 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu 
 rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie) 
 sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu 
 badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych 

Badanie powinno obejmować: 
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej 
 sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc elementów przez 

izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki. 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest dla: 

 izolacji bitumicznej  - m2 (metr kwadratowy), 
 izolacji termicznej  - m2 (metr kwadratowy), 
 izolacji z folii kubełkowej - m2 (metr kwadratowy), 

Odbiór robót 
Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne należy 
uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych 
lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. Z 
odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 
Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 izolacji bitumicznej obejmuje: 

 oczyszczenie podłoża, 
 zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym  
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 drugie gruntowanie podłoża emulsją asfaltową. 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 izolacji z płyt styropianu ekstrudowanego: 

 oczyszczenie podłoża, 
 ułożenie i zamocowanie płyt, 

Cena jednostkowa wykonania 1m2 izolacji z folii kubełkowej: 
 oczyszczenie podłoża, 
 ułożenie i zamocowanie izolacji, 

Zbiór norm i przepisów 
 PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST06 – Okna i drzwi 
Wstęp 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
stolarki budowlanej 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 
Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-1; 
Klasa robót: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 
45420000-7; 
Kategoria robót: Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421000-4. 
Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i 
odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 
Materiały 
Stolarkę należy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej. 
Sprzęt 

 wiertarka 
 wiertła do metalu, drewna, betonu 
 młotek gumowy 
 miara 
 poziomnica 
 śrubokręt 
 kliny drewniane 

Szczegółowy wykaz stolarki: 
- Stolarka aluminiowa w kolorze RAL9006 z jedną przewiązką pionową dzielącą okno na 
dwie równe części. Konstrukcja okien p-poż EI-60 wykonana z profili aluminiowych 
połączonych ze sobą przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, 
tworzących profil trzykomorowy. Komory profili wypełnione wkładami silikatowo-
cementowymi oraz specjalnymi przekładkami celem uzyskania niezbędnej izolacji termicznej 
podczas pożaru. Szyby składające się z kilku warstw szkła przedzielonych żelem 
absorbującym energię cieplną. Okna odpowiadające trzeciej klasie wymagań 
wytrzymałościowych wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkom eksploatacji ciężkiej i bardzo 
ciężkiej. 
- Stolarka aluminiowa w kolorze RAL9006 z jedną przewiązką pionową dzielącą okno na 
dwie równe części. Część okna przyległa do ciągu okien ze szkleniem stałym pozostaje jako 
stała celem zachowania strefy pożarowej 4,0 m od przyległego budynku, Skrzydło sąsiednie 
rozwierno - uchylne. Konstrukcja okien p-poż EI-60 wykonana z profili aluminiowych 
połączonych ze sobą przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, 
tworzących profil trzykomorowy. Komory profili wypełnione wkładami silikatowo-
cementowymi oraz specjalnymi przekładkami celem uzyskania niezbędnej izolacji termicznej 
podczas pożaru. Szyby składające się z kilku warstw szkła przedzielonych żelem 
absorbującym energię cieplną. Okna odpowiadające trzeciej klasie wymagań 
wytrzymałościowych wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkom eksploatacji ciężkiej i bardzo 
ciężkiej. 
- Stolarka aluminiowa w kolorze RAL9006 ze słupkiem pionowym dzielącym okno na dwie 
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równe części. Naprzemiennie z obu stron korytarza jedno skrzydło rozwierno - uchylne, drugie 
skrzydło stałe szklone w ramie. Szyby termoizolacyjne, 4termofloat/16argon/4termofloat, U 
szyb 1,0 W/m2xK, U okna 1,30 W/m2xK. Skrzydło okienne czynne R-U uchylno-rozwierne z 
funkją mikrorozszczelnienia. 
- Konstrukcja drzwi p-poż EI-60 z naświetlem wykonana z profili aluminiowych połączonych 
ze sobą przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, tworzących profil 
trzykomorowy. Komory profili wypełnione wkładami silikatowo-cementowymi oraz 
specjalnymi przekładkami celem uzyskania niezbędnej izolacji termicznej podczas pożaru. 
Drzwi ze skrzydłem czynnym o wymaganej szerokości 90 cm i skrzydłem biernym szer. ~ 75 
cm. W drzwiach wymagane są uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury, 
zapobiegające przedostawaniu się dymu i ognia przez przegrodę - (E - szczelność ogniowa), 
oraz izolacyjność termiczną ( I ) nie dopuszczające w przypadku pożaru do przekroczenia 
średniego przyrostu temperatur powyżej 140°C po drugiej stronie przegrody. Szyby składające 
się z kilku warstw szkła przedzielonych żelem absorbującym energię cieplną. Drzwi 
odpowiadające trzeciej klasie wymagań wytrzymałościowych wg PN-EN 1192:2001, tj. 
warunkom eksploatacji ciężkiej i bardzo ciężkiej. Skrzydła czynne wyposażone w 
samozamykacze z regulowaną siła docisku. Stolarka odporna na uderzenia ciałem twardym i 
ciężkim przeznaczona do stosowana w sferach, gdzie może wystąpić ryzyko wypadków i 
niewłaściwego użytkowania. Stolarka aluminiowa w kolorze RAL9006 z jedną przewiązką 
poziomą, skrzydła czynne z zamkiem z wkładką patentową i kpl. 3 kluczy oraz dwustronną 
klamkę w kolorze srebrnym , zamek z szyldem oraz samozamykacz jw. , skrzydła bierne z 
blokadami otwarcia dolną i górną wpuszczane w gniazda (tuleje posadzkowa i otwór w 
ościeżnicy). Drzwi przeciwpożarowe spełniające wymagania norm europejskich EN, 
przewidziane dla klas odporności ogniowej: EI 60 potwierdzone Aprobatą Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej. 
- Drzwi całkowicie przeszklone ze skrzydłem czynnym o wymaganej szerokości 90 cm i 
skrzydłem biernym szer. ~ 55 cm. Skrzydła drzwi szklone szybą bezpieczną w klasie P2A. 
Skrzydła czynne wyposażone w samozamykacze z regulowaną siła docisku. Stolarka odporna 
na uderzenia ciałem twardym i ciężkim przeznaczona do stosowana w sferach, gdzie może 
wystąpić ryzyko wypadków i niewłaściwego użytkowania. Stolarka aluminiowa w kolorze 
RAL9006 z jedną przewiązką poziomą, skrzydła czynne z zamkiem z wkładką patentową i 
kpl. 3 kluczy oraz dwustronną klamkę w kolorze srebrnym , zamek z szyldem oraz 
samozamykacz jw. , skrzydła bierne z blokadami otwarcia dolną i górną wpuszczane w 
gniazda (tuleje posadzkowa i otwór w ościeżnicy). 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych: 
– okna i drzwi balkonowe, 
– obróbki, 
– materiały uszczelniające, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi balkonowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1. Okna i drzwi balkonowe 
Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i 
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe 
są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta 
zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, 
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mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi 
balkonowych oraz ich części podlegających wymianie. 
Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi balkonowych powinny 
być określone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w 
tablicy 1. 
Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi 
balkonowych 
 
L
P 

Rozdzia
ł / 
Podrozd
ział PN-
EN 
14351-
1:2 
006 

Właściwość 
 

Norma 
klasyfikacyj
na a 
 

Norma 
dotycząca 
metody 
badań 
lub 
obliczeń a 
 

Typ 
badania b 
 

Zakres 
bezpośredniego 
zastosowania 
 

1 4.2 Odporność na 
obciążenie 
wiatrem 
 

EN 12210 EN 12211 Niszczące  

2 4.3 Odporność na 
obciążenie 
śniegiem 
 

Informacja o 
wypełnieniu 
 

Krajowe 
przepisy 
i/lub 
zalecenia 
 

Obliczenie 
 

 

3 4.4.1 Reakcja na 
ogień 

EN 13501-1 patrz EN 
13501-1 

Niszczące Okna dachowe 
 

4 4.4.2 Właściwości 
dotyczące 
oddziaływania 
ognia 
zewnętrzneg 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe 
 

L
P 

Rozdzia
ł / 
Podrozd
ział PN-
EN 
14351-
1:2 
006 

Właściwość 
 

Norma 
klasyfikacyj
na a 
 

Norma 
dotycząca 
metody 
badań 
lub 
obliczeń a 
 

Typ 
badania b 
 

Zakres 
bezpośredniego 
zastosowania 
 

5 4.5 Wodoszczelnoś
ć 

EN 12208 EN 1027 Nieniszcząc
e 

 

6 4.6 Substancje 
niebezpieczne 

Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych 

7 4.7 Odporność na 
uderzenie 

EN 13049 EN 13049 Niszczące  

8 4.8 Nośność 
urządzeń 
zabezpieczając
ych 

Wartość 
progowa 

EN 14609 Nieniszcząc
e 
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9 4.11 Właściwości 
akustyczne 

Wartości 
deklarowa
ne 

PN-EN 
20140-3 
EN ISO 717-
1 

Nieniszcząc
e 
lub 
wartości 
tabelaryczn
e 

Patrz 
Załącznik B 
PN-EN 14351-
1:2006 

 
 
 
 
 
 
1
0 

 
 
 
 
 
 
4.12 

 
 
 
 
 
 
Przenikalność 
cieplna 

 
 
 
 
 
 
Wartości 
deklarowa
ne 

EN ISO 
10077-
1:2000 
Tablica F.1 

Wartości 
tabelaryczn
e 

Wszystkie 
rozmiary 

EN ISO 
10077-1 
EN ISO 
10077-1 oraz 
EN ISO 
10077-2 

Obliczenie Powierzchnia 
całkowita ≤ 2,3 
m2 c,d 
Powierzchnia 
całkowita > 2,3 
m2 c 

EN ISO 
12567-1 
EN ISO 
12567-2 

Nieniszcząc
e 
 

Powierzchnia 
całkowita ≤ 2,3 
m2 c,d 
Powierzchnia 
całkowita > 2,3 
m2 c 

1
1 

4.13 Właściwości 
związane z 
promieniowani
em 
(wypełnienie) e 

Wartości 
deklarowa
ne 

EN 410 
EN 13363-1 
EN 13363-3 
 

- Wszystkie 
rozmiary 

1
2 

4.14 Przepuszczalno
ść 
powietrza 

EN 12207 EN 1026 Nieniszcząc
e 
 

 

1
3 

4.16 Siły operacyjne 

f 
EN 13115 EN 12046-1 Nieniszcząc

e 
 

1
4 

4.17 Wytrzymałość 
mechaniczna 

EN 13115 EN 12046-1 
EN 14608 
EN 14609 

Niszczące 
lub 
nieniszcząc
e 
(zależnie 
od 
wyniku) 

 

1
5 

4.18 Wentylacja Wartości 
deklarowa
ne 

EN 13141-1 Nieniszcząc
e 

 

1
6 

4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g 

1
7 

4.20 Odporność na 
wybuch 

EN 13123-1 
EN 13123-2 

EN 13124-1 
EN 13124-2 

Niszczące g 

1
8 

4.21 Odporność na 
wielokrotne 
otwieranie i 
zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

1
9 

4.22 Zachowanie się 
pomiędzy 

Do 
opracowani

ENV 13420 Niszczące Wszystkie 
rozmiary 
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różnymi 
klimatami 

a  

2
0 

4.23 Odporność na 
włamanie 

ENV 1627 ENV 1628 
ENV 1629 
ENV 1630 

Niszczące Patrz ENV 
1627 

aW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 
podano dodatkowe 
informacje, np. dotyczące powołań. 
b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania. 
Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania. 
c Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, 
producent powinien 
dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej 
(wartości projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). 
d Pod warunkiem, że Ug (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 
2,3 m2 c,d” zastępuje się tekstem „Wszystkie rozmiary c”. 
e Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, 
wartość g) i 
przenikalność światła. 
f Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie. 
g Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane 
powinny być 
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze. 
 
 
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry 
techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spełniać następujące wymagania w zakresie: 
a) rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania:  stolarka okienna 
jednoramowa o profilu 5-cio lub 6-cio komorowym w kolorze białym  
b) parametrów technicznych:  szklenie szybą jednokomorową, bezpieczną w klasie P2A, 
niskoemisyjną EN 674 U=1,0 Wxm2/K, szyby 4termofloat/16argon/4termofloat, o 
współczynniku Uw wg EN 10077-1 max. 1,28 - 1,32 Wxm2/K dla całego profilu  
c) właściwości eksploatacyjnych:  skrzydła uchylne (U) i rozwierno - uchylne (R-U) z funkcją 
mikrorozszczelnienia, wyposażone w nawiewniki okienne ciśnieniowe AMO zamontowane na 
górnej ramie okien. 
2.2.2. Obróbki 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub 
materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji 
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
- parapety wewnętrzne z konglomeratu kamienia naturalnego szer25cm i grub 2,5 cm 
- parapety zewnętrzne z blach ocynkowanych grub. 0,5 mm lakierowanych proszkowo w 
kolorze białym. 
2.2.3. Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być 
stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 
wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin 
między 
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oknem lub drzwiami balkonowymi a ościeżem 
 

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna) 

 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

 
Impregnowana taśma 
rozprężna 
paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna  
Folia elastyczna 
paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 
Wełna mineralna 

 

Folia do okien paroszczelna 
Kit trwale elastyczny 
Impregnowana taśma 
rozprężna 
paroszczelna 
Taśma butylowa do okien 

 
Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje 
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały: 

elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 

elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, elementy poszerzające systemowe w przypadku szczelin 
przekraczających 40 mm 

elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
balkonowych 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, 
jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
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przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych 
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
ich producenta. 
Okna i drzwi balkonowe, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe 
kontenerowe, należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i 
materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, 
równe.  
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego 
podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach ułożonych 
równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub 
drzwi balkonowe należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń 
grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zależności od stopnia 
wykończenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podłoża w magazynie, 
wyroby 
należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zależności od stopnia 
wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie 
 
 
 
 

lp 

 
 
Rodzaj 
podłoża w 
magazynie 

 

Rodzaje wyrobów 
 

okna i drzwi balkonowe drewniane okna i drzwi balkonowe 
z 

tworzyw sztucznych 
 

gruntowane 
 

jednokrotnie malowane 
i 
ostatecznie wykończone 

sposób pakowania 
pojedynczo w 

pakietach 
pojedynczo w paletach 

słupkowych 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Podłoże 

nieutwardzone 
(na legarach) 

W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeżnicy 

 

Na progu 
ościeżnicy; 

okna w 
warstwach 
do łącznej 
wysokości 
2 m, drzwi 
balkonowe 

- W jednej 
warstwie 

na 
progu 

ościeżnicy 

- 

2 Podłoże 
utwardzone 

Na 
legarach 
w dwóch 

lub 
trzech 

W dwóch 
lub trzech 
warstwach 
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w 
jednej 

warstwie 

warstwach 
 

 
 
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z 
wymaganiami ich producenta. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowych 
Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w 
ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przewożone 
jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i 
drzwi balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w 
normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi 
balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć 
zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o 
szerokość skrzydła okiennego. 
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym 
śródlądowym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe 
do podłużnej osi wagonu, z tym że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi balkonowe: 
– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu 
ościeżnicy, 
– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku 
ościeżnicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, 
należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość 
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bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w 
transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie 
blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych 
Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu 
surowego, przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach 
okien). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać przed 
wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, 
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie 
i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
ościeżem a ościeżnicą. 
5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu 
5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki 
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub 
powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Uwaga: Biorąc pod uwagę rozkład temperatury w obszarze przylegającym do miejsca 
zamocowania okna (w tym również w szczelinie połączenia okna z ościeżem) można ocenić 
na podstawie przebiegu izoterm możliwość wystąpienia wykroplenia na powierzchni 
ościeżnicy, ościeża lub wewnątrz połączenia. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: 
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany, 
– w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji 
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termicznej, 
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
5.3.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być 
usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą 
niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy. 
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać: 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki 
stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są w tablicy 
5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie 
ITB – 2006 rok. 
 
Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 
uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
 

Rodzaj 
kształtowników 

 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

  
Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 
4,5 

do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szerokość szczeliny 
– b (mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15 
PVC z warstwą 
PMMA (barwione w 
masie) 

15 20 25 30 10 15 20 

PVC z warstwą 
PMMA 

10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z 
przekładką termiczną 

10 10 15 20 10 10 15 
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(koloru jasnego) 
Aluminiowe z 
przekładką termiczną 
(koloru ciemnego) 

10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 
* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 
 
Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, 
że głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b 
i wynosić nie mniej niż 6 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy 
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 
 

Rodzaj 
kształtowników 

 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

  
Długość elementów (m) 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 
4,5 

do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szerokość szczeliny 
– b (mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8 
PVC z warstwą 
PMMA (barwione w 
masie) 

8 10 10 12 8 8 8 

PVC z warstwą 
PMMA 

8 8 8 10 8 8 8 

Aluminiowe z 
przekładką termiczną 
(koloru jasnego) 

8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z 
przekładką termiczną 
(koloru ciemnego) 

8 8 10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 
* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z 
producentem taśm uszczelniających. 
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Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien 
wynosić maksymalnie 30 mm. 
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych. 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu 
5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
5.3.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i 
śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
5.3.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży. 
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego 
profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej przenoszenie obciążeń na 
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest 
zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 
ścian warstwowych. 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale 
elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary 
wodnej (taśmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary 
wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od 
temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na 
zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
je materiałami. 
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki 
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poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają 
izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a 
ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać 
substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między 
oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
je materiałami. 
Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny być 
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegółów 
odpowiednie przykłady standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 
„Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok oraz w dokumentacjach 
systemowych (producentów systemów). 
5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych 
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania: 
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna, 
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż 2 cm, 
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozprężnymi i silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu (okno – mur – parapet) powinny 
zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z 
ościeżem przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.), 
– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 
wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na profil ramy 
ościeżnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozprężnymi i silikonem nie zapewnia 
szczelności połączenia), 
– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce tzw. 
Wydry w ramiaku progowym, 
– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być poprzedzone 
ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na 
kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej). 
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 
rozmieszczone co 250 cm), 



 44

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
– połączenia końcowe parapetów z ościeżami należy dobierać w zależności od konkretnego 
rozwiązania elewacji. 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część 
B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 
2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów). 
5.4.2. Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu 
na obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z 
rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z 
wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary 
wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów wewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część 
B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 
2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych. 
5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, 
trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe 
rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc. 
Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną krawędzią 
izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia 
powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi 
izolacji przeciwwilgociowej z materiałów rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, 
powinna wynosić 15 cm. 
Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w 
dokumentacji przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, 
kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano 
odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi balkonowych. 
5.5. Łączenie okien w zestawy 
Okna lub okna i drzwi balkonowe można łączyć w zestawy: 
– poziome, 
– pionowe. 
Połączenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszą zapewniać szczelność na 
przenikanie wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 
5.5.1. Zestawy poziome 
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być 
wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wnękach stojaków ościeżnic na całej ich 
wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie nie 
większym niż 80 cm. Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być również 
łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. 
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kształtowników 
aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową i zaleceniami producenta systemu. 
5.5.2. Zestawy pionowe 
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
zaleceniami producenta systemu. 
Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 
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ościeżnicami stykających się okien. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych należy ocenić stan ścian i 
przygotowania ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan 
wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi), 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i 
odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 
dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości 
wykonania, 
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 
– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 
instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania: 
– podparcia progu ościeżnicy, 
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie ościeżnicy 
(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych, 
– obróbek progu drzwi balkonowych, 
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
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akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, według pkt. 5.4. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy 
długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do 
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi balkonowych 
Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych: 
- w świetle zakrywanych otworów. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegającymi zakryciu są 
mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie 
(zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być 
dokonany w trakcie montażu okien i drzwi balkonowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. 
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niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, 
uszczelnienie i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze 
stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność 
regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna 
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i 
trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich 
ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi 
balkonowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi balkonowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi 
balkonowych 
Podstawę rozliczania montażu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie 
kwota ryczałtowa za określony zakres robót obejmujący montażu okien i/lub drzwi 
balkonowych. 
Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi balkonowych uwzględnia koszty 
wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 



 49

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem, 
– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
– obrobienie progów drzwi balkonowych, 
– regulacja skrzydeł i okuć, 
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 
wykończeniowymi, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 107:2002 (U)  
Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 
Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 
jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 
jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 
Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) 
jw. 
PN-EN 1026:2001 
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) 
jw. 
PN-EN 1191:2002 
Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 
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PN-ENV 1628:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności 
na obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności 
na obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności 
na próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła 
– Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania 
ciepła 
– Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 
jw. 
PN-EN 12211:2001 
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych 
– Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych 
– Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
PN-EN 12365-3:2006 
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych 
– Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 
osłonowych 
– Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-1:2004 
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 
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Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 
Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) 
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura 
uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) 
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Część 2: Próba 
poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) 
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura 
uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) 
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba 
poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 
Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – 
Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i 
wewnętrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) 
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – Obliczanie współczynnika 
przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 
Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – Obliczanie współczynnika 
przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa 
metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) 
Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja 
na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 
jw. 
PN-EN 14608:2006 
Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 
Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 
Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 20140-3:1999 
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 
elementów budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 
jw. 
PN-77/B-02011 
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Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – 
Wymagania. 
PN-B-05000:1996 
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-10222:1998 
Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996 
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 
Okucia budowlane – Podział. 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty 
charakterystyki. 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z późn. zmianami). 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje 
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– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
 
SST-07 KŁADZENIE PŁYTEK 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
pokrywania ścian płytkami ceramicznymi - (CPV 45431000-7) 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych na ścianach , w miejscach wskazanych w 
projekcie i przedmiarze robót. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 

1. MATERIAŁY 
Płytki posadzkowe z gresu  technicznego grubości min. 8,5 mm antypoślizgowe o IV 
stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 2100, 
stopień antypoślizgu R-9), układane na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża 
krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Wybór 
wzoru i koloru glazury korespondujący z istniejącymi posadzkami kamiennymi wg. 
uzgodnienia z Inwestorem. 

 
Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obwiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Szczegółowy opis znajduje się w przedmiarach robót. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt.3 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w części ogólnej ST pkt. 3 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
5.1 Ułożenie płytek podłogowych Gress, antypoślizgowych 30x30cm na klej 
Płytki należy układać na kleju, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża poprzez usunięciu 
warstw zwietrzałych, wyrównaniu nierówności do 5 mm, oczyszczeniu powierzchni i 
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nawilżeniu. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża do wykonania 
poszczególnych robót, prawidłowości wykonania izolacji, okładzin, posadzek. 
7. ZASADY OBMIARU 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST-00.pkt.6 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za m2 odebranej powierzchni okładzinowanej. 
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SST08 – Roboty malarskie 
Wstęp 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót malarskich. 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 
Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-1; 
Klasa robót: Roboty malarskie i szklarskie, 45440000-3; 
Kategoria robót: Nakładanie powierzchni kryjących, 45442000-7. 
Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i 
odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi. 
Materiały 
Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne ze Specyfikacją 
Materiałową. 
Sprzęt 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 pędzle, 
 wałki malarskie, 
 pistolety natryskowe. 

Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Wykonanie robót 
Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnie należy oczyścić w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych 
drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia 
wypełnić. 
W zależności od przyjętej techniki malarskiej powierzchnia tynku winna być 
zagruntowana preparatem gruntującym wskazanym przez dostawcę systemu. 

 
Wymagania szczegółowe wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków: 

 roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 5°C i nie 
wyższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są 
temperatury 12÷18 °C. 
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 w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnię. 

 na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (to jest około 4 
stopni w skali Beauforta) 

 w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich. 
Kontrola jakości robót 
Zgodność z dokumentacją 
Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą 
jakość malowania oraz wzorzec farby. 
Badania 
Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują: 

 sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem 
do malowania. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków 
zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i 
chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

 sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość według normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi nie 
powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy 
pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie 
nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady 
pędzla, smugi i wyraźne plamy. 

 sprawdzanie powłok: 
 powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, 

nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i 
śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanej powierzchni 

 barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem wskazanym w Projekcie Technicznym 
uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez 
uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

 nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
 linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 3 

mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej 
teoretycznie zmiany barwy. 

Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest  m2 (metr kwadratowy), 
Odbiór robót 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać 
za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-
69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi lub silikonowymi. 
Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 
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przedstawić do ponownego odbioru. 
Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach: 

 PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.” 

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, Arkady, 
Warszawa 1990r. 
Podstawa płatności 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 przygotowanie powierzchni, 
 zagruntowanie, 
 malowanie, 

Zbiór norm i przepisów 
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST09  – Roboty dekarskie i blacharskie 
Wstęp 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dekarskich i blacharskich 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 
Grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
45200000-9; 
Klasa robót: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne, 45260000-7; 
Kategoria robót: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 
45261000-4. 
Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i 
odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi 
Materiały 

 blacha tytanowo - cynkowa 
 gwoździe blacharskie, budowlane, wkręty, nity 
 rury z PCV 
 uchwyty do rur spustowych 

Sprzęt 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 nożyce do cięcia blachy 
 urządzenie do gięcia blachy 
 wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt dekarski. 

Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Wykonanie robót 
Rynny dachowe i rury spustowe 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości 
rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 
2,0m nie powinno być większe niż 3mm. 
W zależności od wybranego systemu, należy używać do montażu rynien i rur spustowych 
wyłącznie akcesoriów przewidzianych w instrukcji montażu. 
Obróbki blacharskie 
Obróbki części budynków wystające ponad połać dachową wykonujemy z blachy. 
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Sposób wykonania obróbki uzależniony jest od spadku dachu oraz od rodzaju pokrycia. 
Jako zasadę należy przyjmować, że na wszystkie elementy pionowe ponad połacią 
dachową należy wywinąć papę na wys. minimum 15cm . Wywinięta papa musi być 
zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą obróbki blacharskiej. 
Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przenikaniem wody za pomoca tzw. 
wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. 
Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie 
wpływu odkształceń dachu na tynk, np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola powinna obejmować następujące badania:  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną. 
 sprawdzenie podłoża 
 sprawdzenie materiałów 

Badanie należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
oraz zaświadczeń o jakości (atestów) lub wyników badań kontrolnych spełniających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm świadectw 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 
Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone 
następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: Badanie polega na porównaniu 
wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru 

 sprawdzenie materiałów: Badanie należy przeprowadzać bezpośrednio lub pośrednio- 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót: Badanie polega na oględzinach 
wykonanych obróbek i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak : dziury, 
pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej itp. 

e) sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy - badanie polega na stwierdzeniu, czy 
łączenia i umocowania arkuszy są wykonane prawidłowo zgodnie z normą PN-61/B-
10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 

 sprawdzenie rur spustowych: badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej, cynkowej i 
PCV, połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku 
odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić czy rury 
nie maja dziur i pęknięć 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
robót. 
Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do 
których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać 
do dziennika budowy. 
Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy 
temperaturze powietrza nie niższej niż –5°C. 
Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokółów 
lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do 
wykonywania robót blacharskich. 
Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest dla:  
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 wykonywanie rur spustowych - m (metr bieżący), 
 wykonywanie obróbek blacharskich - m2 (metr kwadratowy), 

Odbiór robót 
Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami normy PN-61/B-10245. W przypadku gdy chociaż jedno z badań 
dało wynik ujemny, całość robót lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy, w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić wykonane elementy robót do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy 
i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 
Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonywanie rur spustowych obejmuje: 

 zamontowanie uchwytów do rur spustowych, 
 założenie rur spustowych. 

Cena jednostkowa wykonywanie obróbek blacharskich obejmuje: 
 cięcie blachy na wymiar, zaginanie, zakładanie końcówek brzegów i składanie w 

elementy, 
 krycie i umocowanie obróbek z obrobieniem, 
 wyprostowanie podgięć, oczyszczenie i uszczelnienie silikonem, 

Zbiór norm i przepisów 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej 
Obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
 
SST-10  - Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie (korytowanie) - kod CPV 45112200-7 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
utwardzeniem terenu pod boisko gry w koszykówkę, oraz wykonanie terenu utwardzonego i 
obejmującego wykonanie koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni 
boiska. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 
5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
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rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 
20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
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dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podłoża, 
zagęszczenie, 
utrzymanie koryta lub podłoża, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych do wykonania zgodnie z przedmiarem robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
SST - 11 - Roboty budowlane w zakresie naprawy i wymiany nawierzchni  kod CPV 
45233222-1 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej 
Projekt zakłada: 
-  wykonanie koryta i chodnika komunikacyjnego z nawierzchnią kostki betonowej na podłożu 
podsypki piaskowej grub.10 cm z obrzeżami betonowymi na podsypce cementowo- piaskowe z 
ławą betonową z oporem, z wykonaniem warstwy odcinającej gr. 6 cm, nawierzchnia z kostki 
betonowej kolorowej grub. 6 cm 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część SIWZ i należy ją stosować w zaleceniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Betonowa kostka - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej ST 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej 
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ST 
2.2. Betonowa kostka - wymagania 
2.2.1.Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2.Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm i ≤ 60 mm. 
2.2.3.Kształt, wymiary i kolor kostki 
Do wykonania nawierzchni drogowych stosuje się kostkę betonową o grubości 60 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości + 3 mm, 
- na szerokości + 3 mm, 
- na grubości + 5 mm. 
Kolory podstawowe kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek 
2.3.1.Cement 
Do produkcji kostki należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2.Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3.Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.3.4.Dodatki 
Do produkcji kostek stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 
mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej ST 
3.2.Sprzęt do wykonania chodnika z kostki betonowej 
Małe nawierzchnie z kostki betonowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki betonowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej ST 
4.2.Transport kostek betonowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej ST 
5.2.Koryto pod drogę dojazdową 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w 
uprzednio wykonanym korycie. 
5.3.Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 6 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4.Układanie nawierzchni z kostek betonowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inwestora. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej ST 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
betonowych posiada aprobatę techniczną. 
6.3.Badania w czasie robót 
6.3.1.Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
przedmiarem robót. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m:+ 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m: +2 cm, 
- szerokości koryta: + 5 cm. 
6.3.2.Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
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6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową pomierzenie szerokości 
spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1.Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 
m nawierzchni. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2.Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 
50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni z 
kostki betonowej oraz mb (metr bieżący) krawężnika betonowego. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej ST pkt 6. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej ST pkt 8. 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod nawierzchnię 
- wykonanie podbudowy betonowej 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie krawężników, kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 


