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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych 

w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną 

wykonane w ramach: 

USUNIĘCIE PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA PIWNICY W BYDYNKU MIESZKALNYM 

WIELORODZINNYM 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45432112-2 Kładzenie nawierzchni 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren inwestycji wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu materiałów. 

1.5. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy) uwzględniającym podział na dokumentację projektową 

zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone 

w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
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takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy aż 
do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników 

i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własnej 

społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami oraz możliwością powstania 

pożaru. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

1.11. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w budynku istniejącym. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w obrębie istniejącego budynku i powiadomić 
Zamawiającego i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji czy urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

polecenia. 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

1.15. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją inwestycji oraz oceną jakości Materiałów 

i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego 

Oferty, 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
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zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
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jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem formalnym, jak i 

rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założona jakości 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzenie systemu kontroli 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie jego wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań-kopie będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i 

ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

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

dokumentów technicznych, 

− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
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przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę do Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań, będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
Księga obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementu 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

UWAGA: Księga obmiaru nie będzie stanowić podstawy do rozliczenia robót w przypadku kontraktu 

rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót). Zapisy w księdze 

obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty będą obowiązywały jedynie dla robót 

dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robót. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokóły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencje na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczane w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie 

trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST oraz będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiary Robót 

zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. Obmiary Robót ulęgających 

zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiorowi częściowemu – technicznemu, 

− Odbiorowi ostatecznemu, 

− Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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 Inżynier (Inspektor Nadzoru). 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiór będzie przeprowadzony w terminach ustalonych w 

Kontrakcie/Umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 
Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy 

następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

− protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

− protokóły badań i sprawdzeń, 
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− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z 

podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto – ogółem oraz netto/bez podatku 

VAT. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu/Umowy. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Protokół Odbioru Końcowego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować w szczególności: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu; 

− Oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i sztuką budowlaną; 

− Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające 

lub zamienne); 

− Oświadczenie Kierownika Robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

− Recepty i ustalenia technologiczne; 

− Księgi Obmiaru (oryginały); 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST; 

− Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.); 

− Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika; 

− Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

Końcowy Robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT 

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 będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 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. 

 

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT 

10.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

10.1.1. WSTĘP 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym. 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją  a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania. 

 
10.1.2. MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
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materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 

nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy 

do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

10.1.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

10.1.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

10.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 

robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór 

techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/— 10 cm. Różnice 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 

cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Zasady wykonania robót 
Roboty ziemne: 

− wykopy w gruncie (kat. I-IV) z ziemią na odkład, 

− złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru, 

− zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem. 

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany niżej lub 

inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 

− koparki, 

− ubijaki, 

− niwelator. 

Ziemię można przemieszczać lub przewozić dowolnym środkiem transportu. Środki transportu podlegają 

akceptacji przez Zamawiającego. 

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów w ramach odkrywek części ścian fundamentowych zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Zamawiającego. Roboty ziemne wykonywać 
mechanicznie i ręcznie w sposób określony w ST lub przez Zamawiającego.  

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 1.0 

 

 

 

USUNIĘCIE PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA PIWNICY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 

 

Warunki szczególne wykonania robót 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość 
winna być dobrana do wymagań prac związanych z prowadzeniem prac izolacyjnych. Wykopy należy 

zabezpieczyć poprzez ich oszalowanie. 

 

Roboty ziemne 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana 

jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 

deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. Przy wykonywaniu 

wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 
głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W 

miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z 

barierkami dla przejścia pieszych. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm- 

dla gruntów zwięzłych, +5 cm- dla gruntów wymagających wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokości 

wykopu wynosi +5 cm. 

 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, ścian fundamentowych oraz 

izolacji pionowych. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości oraz zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

− badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 
10.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 10.1.5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań  

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 

3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 20 

2  Pomiar szerokości dna wykopu 

3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 

5  Pomiar równości powierzchni wykopu 

6  Pomiar równości skarp 

7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w 

odstępach co 20 m oraz w punktach 

wątpliwych 

Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
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Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 10.1.5 i 10.1.6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

10.1.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach 

technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, 

należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 

lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
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świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru. 

10.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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. Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana 

przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

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 Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
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umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

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

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

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

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.1.8. „Odbiór ostateczny robót". 

 

10.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.2 ROBOTY BETONOWE   
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10.2.1. WSTĘP 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych. 

Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujętych w 

dokumentacji projektowej tj : 

- wykonanie podkładów betonowych, 

- wykonanie płyt posadzkowych betonowych, 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

Posadzka wykonana z betonu B15 (C12/15) o gr. 10cm na podkładzie z dwóch warstw folii budowlanej. 

Po wykonaniu posadzki w piwnicy wykonać izolację przeciwwodną typu ciężkiego: 2 x papa 

termozgrzewalna gr. 3 mm z warstwą dociskową: posadzka betonowa gr. 10 cm z betonu B15 (C12/15). 

Beton wytwarzany będzie w Wytwórni Betonów i dowożony na plac budowy. 

Określenia podstawowe 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 

ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalna wytrzymałość charakterystyczna 

na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 

Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może sie znaleźć 5% 

wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Pręty stalowe wiotkie: - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające: - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

 

10.2.2. MATERIAŁY 
Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PND95017. 
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Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 

10.2.3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonywaniem prac betoniarskich należy prowadzić sprzętem przeznaczonym do tych 

robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Do robót betonowych przewiduje sie sprzęt: 

a) układanie mieszanki betonowej: 

− pojemnikami do betonu, 

− pompami do betonu,  

− pneumatyczne za pomocą sprężarek. 

c) zagęszczanie betonu: 

- wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy, 

- wibratory przyczepne, 

- urządzenia odpowietrzające masę betonową. 

d) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- zraszacze wodne, 

Układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o 

częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości. Sprzęt używany do przygotowywania betonu powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną 

gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 

zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny 

być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być 
przeszkolone. 

 
10.2.4. TRANSPORT 
Środki do transportu betonu mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 

samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa 

powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Pręty i zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
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10.2.5. WYKONANIE ROBÓT 
Na prawidłowe wykonanie robót fundamentowych składają się następujące czynniki: 

- deskowania, 

- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania, 

- właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu. 

Ogólne zasady wykonania robót 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. 

Roboty betonowe 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy 

zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 

jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy 

przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 
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Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanic wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 

do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 

badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 1.0 

 

 

 

USUNIĘCIE PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA PIWNICY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 

 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 

jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 

monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami. 

Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może 

nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 

(zgodnie z normą PN- B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 1.0 

 

 

 

USUNIĘCIE PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA PIWNICY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 

 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć-ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być większe niż 2 mm, 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozebraniu 

deskowania konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbudowy betonu 
Przed przystąpieniem do układania podbudowy betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 

projektu technicznego. 

Usuwanie deskowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

10.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 

wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 
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badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 

okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku 

betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek 

o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-

B-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-

06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 

próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 

mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B- 

06250. 

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. Odchylenia poziome 

wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 

System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 
- 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
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- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 

- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż: 
- 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 

być większe niż: 
- 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
- L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Deskowanie 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 

mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek 

- 2,5 mm, 

- odchyłki od rozpiętości projektowych: 

- belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 

- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań 

dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

 
10.2.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową stali zbrojeniowej jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej 

na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

Jednostkami obmiaru robót betonowych są: 
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- 1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

- 1 m
3
 wykonanego podbetonu 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją dotyczącą betonowania podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 
10.2.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbierany beton powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli 

chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany beton powinien być uznany za niezgodny z 

wymaganiami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Wszystkie roboty dotyczące robót zbrojarskich i betoniarskich podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera. 

- Odbiór robót betonowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji z projektem. 

 
10.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 

10.3. ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACJE  
10.3.1. WSTĘP  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy 

wykonywaniu i odbiorze izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.  

W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać następujące rodzaje izolacji 

wodochronnych: 

− izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części 

przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 

− izolacje przeciwwodne - przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed 

działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji i okładzin 

zewnętrznych, wykonywanych na miejscu. 

Zakres robót obejmuje : 

− wykonania izolacji przeciwwodnych, 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

W piwnicy należy wykonać izolację przeciwwodną typu ciężkiego: 2 x papa termozgrzewalna gr. 3 mm z 

warstwą dociskową: posadzka betonowa gr. 10 cm z betonu B15 (C12/15). 

Izolacja w posadzce piwnicy– 2 x folia izolacyjna PE.  

UWAGA: w styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki niepowodujące rozpuszczania styropianu bez 

wypełniaczy mineralnych. 

 

Izolację przeciwwodną ścian fundamentowych oraz obudowy naświetla należy wykonać z Abizol ST. Przy 

nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być 
zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Podłoże zagruntować rozcieńczonym 

Disprobitem w stosunku 1:1 i poczekać do wyschnięcia. Abizol ST stosować na zimno, przed użyciem 
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dokładnie wymieszać. Po należytym wyschnięciu masy gruntującej, nakładać masę pacą, starając się 

zachować grubość nakładanej warstwy (ok. 1mm). Masę nałożyć w dwóch warstwach, każdą następną 

prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej (warstwa o grubości 

1mm schnie około 2 dni w temp +23°C). 

Izolacje po wykonaniu zabezpieczyć folią kubełkową i zabezpieczyć u góry listwą systemową. 

 
10.3.2. MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

Materiały: 

− papa termozgrzewalna gr. 3 mm 

− folia izolacyjna PE 

− Abizol ST 

− powłokowa masa dyspersyjna  asfaltowo – kauczukowa 

− folia kubełkowa 

− łączniki mechaniczne systemowe 

− dodatkowe akcesoria systemowe 

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 

Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie 

dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem 

promieniowania słonecznego. 

 
10.3.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 

miejscu tych prac, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów oraz sprzętu. 

 
10.3.4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać się w całkowicie suchych warunkach. 

Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 
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10.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki wykonywania robót izolacyjnych 
Prace związane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych należy prowadzić w 

temperaturze nie mniejszej niż 0o
C w przypadku pap modyfikowanych SBS oraz +5

o
C w przypadku pap 

oksydowanych. Temperatury stosowania pap termozgrzewalnych można obniżyć w przypadku, gdy rolki 

będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (około +20°C) i wynoszone z nich bezpośrednio 

przed ułożeniem na ścianie. Ściana powinna posiadać określoną równość podłoża, powinna zostać 
oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowana roztworem asfaltowym odpowiednim dla 

danego rodzaju zastosowanej papy. Podłoże betonowe ściany powinno być dojrzałe i uzyskać przed 

ułożeniem papy wilgotność mniejszą niż 6%, gdyż w innym przypadku może dojść do obniżonej 

przyczepności papy do podłoża i powstawania pod nią pęcherzy powietrznych. Przed ułożeniem papy 

należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce i ewentualnym 

przycięciu, należy ją ponownie zwinąć. Przy stosowaniu pap termozgrzewalnych na ścianach pionowych 

zaleca się umocować ich górną krawędź w sposób mechaniczny. Zasadniczą operację zgrzewania należy 

wykonać poprzez rozgrzanie palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, aż do momentu 

zauważalnego wypływu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniu rolki i dociskaniu 

papy do podłoża ściany. Właściwa jakość zgrzewu papy to wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-

1,0cm na całej długości zgrzewu. W sytuacji, gdy wypływ masy nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 

rolki, należy docisnąć zakład za pomocą wałka dociskowego z silikonową rolką. Arkusze papy należy 

łączyć z sobą na zakłady: podłużny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zakłady powinny zostać wykonane 

pionowo, zgodnie z kierunkiem spływu wody po ścianie. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie 

papy powinny zostać podgrzane palnikiem i przeciągnięte szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 

szerokości zakładu tj. 12-15 cm. Jeśli zajdzie potrzeba układania kilku warstw papy, wówczas należy 

pamiętać, aby arkusze papy w poszczególnych warstwach zostały przesunięte względem siebie tak, aby 

zakłady podłużne i poprzeczne nie pokrywały się ze sobą. 

Układanie pap termozgrzewalnych na płaszczyznach poziomych należy wykonywać według zasad jak dla 

powierzchni pionowych. 

Izolacje masą gruntującą asfaltowo-kauczukową 
Przygotowanie podłoża: Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania 

cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć 
luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki 

wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. 

Aplikacja: Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić 
opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem dobrze wymieszać. 
Pierwszą warstwę masy nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W 

przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy masy, każdą 

warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. 

 

10.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli podlegają w szczególności: jakość dostarczanych i użytych materiałów, w tym ich wymiarów, 

odpowiedniego gatunku i wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni zewnętrznych 

wykonanych izolacji.  

W przypadku braku zaświadczenia o jakości danego materiału lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że 

dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, Wykonawca powinien 

przeprowadzić badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne. 

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi związane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacją projektową. 
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10.3.7. OBMIAR ROBÓT 
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca się 

powierzchnie większe od 1,0 m2. 

 

10.3.8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

− sprawdzenia materiałów, 

− sprawdzenie przygotowania podłoża, 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez oceną wzrokową,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych.  

 
10.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
10.4. ROBOTY BUDOWLANE - PODŁOŻA POD POSADZKI 

10.4.1. WSTĘP 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podłoża pod posadki w obiekcie przetargowym. 

 
10.4.2. MATERIAŁY 
Materiały: 

− zagęszczona podsypka piaskowa 

− beton zgodnie z projektem oraz SST  

− folia budowlana zgodnie z projektem i SST  

 
10.4.3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

10.4.4. TRANSPORT 
Wg przedstawionych wytycznych dla poszczególnych materiałów. 

 
10.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie podłoża 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 

Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i 

podsypki piaskowo-żwirowej. 

Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
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Roboty przygotowawcze 
Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem. 

W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano w projekcie należy 

dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według zaleceń konstruktora. 

Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania 

podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niższa niż 5ºC, 

a w żadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 ºC. 

Roboty zasadnicze 

Podsypka piaskowa 

Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę piaskową. W przypadku, gdy grubość podsypki 

jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas 

zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez 

pojawienia się wody na jej powierzchni. 

Podłoża betonowe 

Podłoża należy wykonać z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzględnieniem dylatacji. 

Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je 

folią. 

 

10.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać 
wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 dniach. 

Podłoże powinno być równe i mieć jednolitą barwę. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate. 

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyć 5 mm. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne 

odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości 

lub szerokości podłoża. 

Badanie podłoża powinno obejmować sprawdzenie: 

− materiałów, 

− wyglądu zewnętrznego i wykończenia, 

− równości i spoziomowania powierzchni, 

− grubości podłoża, 

− szczelin dylatacyjnych. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia podłoża należy przeprowadzać wzrokowo, 

sprawdzając, czy podłoże odpowiada wymaganiom. 

 

10.4.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
10.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI 
10.5.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Rodzaje materiałów 

− tynki zwykłe cementowo-wapienne 

Wymagania dla materiałów 

Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm: 

− cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 

− piasek odmiany II wg BN-69/6721-04 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

10.5.2. MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

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. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 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. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku 

konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement 

portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 

odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz od rodzaju cementu i wapna. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw 

murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia 

co najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż : 5C. W przypadku 

konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement 

portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 

uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być 
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

przez ITB. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz marki cementu. 

 
10.5.3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
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- betoniarki wolnospadowej, 

 
10.5.4. TRANSPORT 
Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 
10.5.5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 

wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone 

ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 

przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i 

wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru ubytkowego. Należy wykonać tynki trójwarstwowe przy 

zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a w 

tynkach wielowarstwowych równie poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na 

całej powierzchni. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone wodą. 

Odchylenie od powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m, od kierunku 

poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m. 

Podłoże - powierzchnia powinna być porysowana ostrym narzędziem w skośną kratkę. Bezpośrednio 

przed tynkowaniem podłoże winno być oczyszczone z kurzu miękką szczotką na sucho, a następnie lekko 

zwilżone wodą. 

Nierówności – miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikające z techniki wykonania 

tynku dopuszczalne są do głębokości 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m
2
 powierzchni 

otynkowanej. 

Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie 

niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne. 

Pęknięcia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp. są niedopuszczalne. 

Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia 

promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny 

przekraczać 7 mm (dla tynków kategorii III). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z 

powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 

4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być 
wykończone z zaokrągleniem. 

Nakładanie warstwy wykończeniowej – masy tynkarskiej. 

Przed nałożeniem warstwy tynku podłoże impregnuje się podkładem gruntującym o szorstkiej 

powierzchni. Następnie, najwcześniej po 24 godzinach, gotową fabrycznie masę tynkarska miesza się do 

uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt nakłada się na uprzednio przygotowane i 

suche już podłoże. Masę tynkarską nakłada się i fakturuje ręcznie, kontrolując jednorodność faktury 
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zewnętrznej. Po wyschnięciu tynku, maluje się elewacje farbą do zastosowania na mineralne podłoża. 

Kolorystyka wg projektu i oznaczeń na rysunkach elewacji. 

 
10.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome lub też 
tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowate. 

Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk  itp. w stosunku do projektowanego 

promienia nie powinny przekraczać: 7 mm – dla tynków kategorii II i III, 5 mm- dla tynków IV. Tynki przy 

szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 

podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj. 

pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. Naroża oraz wszelkie 

obrzeża tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem. 

10.5.7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 

pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

10.5.8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

− sprawdzenia materiałów, 

− sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

− sprawdzenie grubości, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

− sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych, 

− sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny lub 

założonego szablonu, 

− sprawdzenie kąta miedzy założonymi płaszczyznami.  
− sprawdzenie faktury i kolorystyki. 

Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna 

− księga obmiarów, 

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowywane w dzienniku robót, 

− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

− wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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10.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
10.6. ROBOTY W ZAKRESIE PLACÓW UTWARDZONYCH 

10.6.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

placów utwardzonych. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie : 

− Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża. 

− Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 wraz z jej 

przygotowaniem. 

− Zagęszczenie podsypki wibratorem. 

− Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami. 

− Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach. 

− Ubicie kostki wibratorem. 

− Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 

10.6.2. MATERIAŁY 
Chodniki i ciągi piesze o następujących warstwach:  

− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm 

− podsypka piaskowo – cementowa 1:4 gr. 5cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 20cm 

Utwardzenie w obrębie miejsc parkingowych i dojazdu:  

− warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm 

− podsypka piaskowo – cementowa 1:4 gr. 5cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 20cm 

Obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę musi być dołączone 

świadectwo jakości (atest). Obrzeża w kolorze szarym. 

10.6.4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

10.6.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 

skutkami przemarzania.  
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z 

dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 

być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

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. 

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. 

 
10.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Tolerancje wymiarowe kostki brukowej wynoszą: 

− na długości ± 3 mm, 

− na szerokości ± 3 mm, 

− na grubości ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. Odporność kostek betonowych na działanie 

mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-0625. Odporność na działanie mrozu po 50 

cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 

− strata masy nie przekracza 5%, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancja ±0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od 
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szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki 

nie powinny przekraczać ±1,0 cm. Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki 

brukowej powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m
2
 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 

tam, gdzie poleci Zamawiający. 

10.6.7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót wykonuje się w m2. 

10.6.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie materiałów, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 

− sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i pod kładem należy 

mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm, 

Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

− sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

− sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy przeprowadzić na 

próbkach kontrolnych, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 
10.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I POLSKIE NORMY 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania . 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie 

drogowym 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek. 

PN-B-11213:1997 Materiały; kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania . 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

PRZEPISY : 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  

 

 

 


