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ST/Z-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  ,,Moje boisko Orlik 
2012” w Kruklankach . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle 
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu. 
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana 
przez zaplecze budowy. 
1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także 
dziennik montażu 
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych 
1.5.3. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte 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 Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub 
specyfikacjami technicznymi i maja wpływ na nie zadawalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowy. 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami 
możliwością powstania pożaru 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony pożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z terenu 
robót 
1.5.10. 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 nie spełniających 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. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 



Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. Sprzęt 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
3.3. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa. 
3.4. 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 Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
3.5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 
jego zgody Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4. Transport 
4.1. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym umowa. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 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 Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora 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 rozważana kwestie. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 
6.2. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
7.3. Rozliczenie odbywać będzie się na zasadzie rozliczenia ilościowo - ryczałtowego - na podstawie obmiaru 
robót . 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor nadzoru. 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. 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego 
w dokumentach umownych ( ofercie) - Rozliczenie robót będzie na podstawie obmiaru robót czyli rozliczenie 
ryczałtowo - ilościowe czyli wartości jednostkowe robót przyjęte przez wykonawcę będą wymnażane przez ilość 
robót wykonanych tylko tych prac które są ujęte w kosztorysie ofertowym. 
10. Przepisy związane 
10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  
10.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) 
10.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
10.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 
735) 
10.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, 
wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i 
utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476) 
10.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670) 
10.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 



10.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 
10.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 
38/01 póz. 455) 
10.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
 
 

ST/B-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
ST/B-01.01.00 Roboty ziemne -  kod CPV 45111000-8 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: "Roboty ziemne" związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  ,,Moje 
boisko Orlik 2012” w Kruklankach . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 
1.3.2 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.15m3 w ziemi kat. I-III 
1.3.3 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10m w gruncie kat. I-III 
1.3.4 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fund. o głębokości do 1,5m w 
gruncie kat. III 
1.3.5 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemia odległość do 3m z ubiciem warstwami  co 
15cm w gruncie kat. III 
1.3.6 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 
1.3.7 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0m spycharkami w gruncie kat. III-IV 
1.3.8 Wykopy wewnątrz budynku-przygotowanie pod nowe posadzki 
1.3.9 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 
1.3.10 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg ST-01.00.00 materiały nie występują. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu  
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
− uziarnienie do 50 mm, 
− łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
− zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
− zawartość cząstek organicznych do 2%. 
2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów, 
budowlanych itp. 
Zasypki za ściany fundamentowe : 
− max. średnica ziaren d<120 mm, 
− wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
− współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
− zawartość części organicznych I<2%, 
− odporność na rozpad <5%. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 



Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy  
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
− zgodność wykonania robót z dokumentacją 
− prawidłowość wytyczenie robót w terenie 



− przygotowanie terenu 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu 
− wymiary wykopów 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
6.2. Wykonanie podkładów  
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
wykopy – [m3] 
podkłady– [m3] 
zasypki – [m3] 
transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
− wyznaczenie zarysu wykopu, 
− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
− odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
Wykonanie podkładów– płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiału 
− uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów 
− zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
− załadowanie gruntu na środki transportu 
− przewóz na wskazaną odległość 
− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
− utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
 
 

ST/B-02.00.00 ROBOTY MUROWE 
kod CPV-45262500-6 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: "Roboty murarskie" związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  
,,Moje boisko Orlik 2012” w Kruklankach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1 Wymurowanie ścian grubości 24cm 
1.3.2 Wymurowanie ścianek działowych gr. 12cm  
1.3.3 Wykonanie przewodów wentylacyjnych i dymowych 
1.3.4 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2 m2 w ścianach z cegieł 
1.3.5 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2 m2 w ścianach z betonu 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować mina każda wódę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-75/B-12001 
− wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
− masa 3,3 – 4,o kg 
− cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
− dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 

przez cała grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych 
− nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24% 
− wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa. 
− gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3 
− współczynnik przewodności cieplnej 0,52 – 0,56 W/km 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do –15oC i domrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu 
− odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/B-12001 
− wymiary jak poz. 2.2.1. 
− masa 4,0 – 4,5 kg 
− dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
− nasiąkliwość nie powinna być większa od 16% 
− wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
− odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy MPa. 
− odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpada się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzonych cegieł 
3 na 25 sprawdzonych cegieł 
5 na 40 sprawdzonych cegieł 
2. 3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59 x 24 x 24 cm; 59 x 24 x 12 cm 
Odmiany: 0,5, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-66/B-06259 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem 
2. 4. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-65/B-14503 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
Cement: ciasto wapienne: piasek: 
1: 1: 6,  1: 1: 7, 1: 1,7: 5 
Cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1: 1: 6, 1: 1: 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
Cement: ciasto wapienne: piasek: 
1: 0,3: 4, 1: 0,5 : 4,5 
Cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1: 0,3: 4, 1: 0,5: 4,5 
− przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie 



− zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo – wapiennych stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie nisza niż +5oC.Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednorodna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Do transportu i motaniu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem. 
b) ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły nalepy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych 
c) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, w miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe 
d) cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegła sucha, zwłaszcza 

w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie 
e) wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
f) mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC 
g) w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
a) powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5. 1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm 
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalnej nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 
cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów stykających się pod katem 
prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią 
zazębione boczne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu cegły liczby szczerb i pęknięć odporności na uderzenia przełomu ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zawartość margla.W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę 
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie 
mrozu) 

6.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 



 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowi robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zalecenia przez budowę 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST 00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0. 
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy związane 
1. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
2. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
7. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 
8. PN-86/B-30020 Wapno 
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
11. BN-81/6732-12 Ciasto wapienne 
12. PN-66/B-06259 Beton komórkowy. 
 



ST/B-03.00.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
kod CPV 45262300 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zbrojenia 
związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  ,,Moje boisko Orlik 2012” w 
Kruklankach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 
− przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 
− przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
(3) Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm 

dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
− w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 

m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 



− nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
− stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 
PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002.Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia 
deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych 
prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu 
zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 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. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany 
do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 
możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w 
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
 



ST/B.03.02.02 Betonowanie konstrukcji 
kod CPV 45262311-4 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  ,,Moje boisko Orlik 
2012” w Kruklankach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu : 
− wykonanie ław fundamentowych żelbetowych wraz ze ściankami fundamentowymi 
− wykonanie podłoży betonowych  
− zabetonowanie podciągów i nadproży 
− wykonanie schodów wewnętrznych 
− wykonanie opaski betonowej wokół budynku 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-19701:1997  
b) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. 
Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
− oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem, data wysyłki, termin trwałości 

cementu. 
c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 
d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badań cementu 
pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania 
podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
f) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
− dla cementu pakowanego (workowanego): 
− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) 

lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  
− dla cementu luzem: 
− magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). Podłoża składów otwartych 
powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody 



deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania 
cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

− 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
− składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
− kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
− zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
− zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
− C16/20 (B-20)  dla wykonania płyty fundamentowej oraz ścianek pod nią 
− C16/20 (B-20)  dla stropu żelbetowego nad parterem 
− C 12/15 (B-15) dla schodów podjazdu i schodów wewnętrznych 
− C 12/15 (B-15) dla opaski wokół budynku 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
− pospółka kruszona 0/40, 
− cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
− kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
(1) 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. 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki 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 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 2% – przy dozowaniu cementu i wody , 3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 



(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie 
jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  
(3) 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 wysokości 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. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
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 
stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. Belki wibracyjne powinny być 
stosowane do wyrównania powierzchni betonu 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. 
(5) 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. 
(6) 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. 
(7) 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: 
− badanie składników betonu 
− badanie mieszanki betonowej 
− badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) 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. 
(2) 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. 
(3) 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. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) 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 stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie 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-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 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 
gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
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 dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 



1 m3 wykonanej konstrukcji. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte w robotach betonowych podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje  
− dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
− oczyszczenie podłoża 
− wykonanie deskowania z rusztowaniem 
− ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
− pielęgnację betonu 
− rozbiórką deskowania i rusztowań 
− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 

ST/B- 04.00.00 WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
kod CPV-45261000-4 

 
 
1. Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi  związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych 
w ramach programu  ,,Moje boisko Orlik 2012” w Kruklankach  
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
B.10.01.00 Pokrycie dachu. B.10.02.00 Obróbki blacharskie B. 10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
1.4.  określenia podstawowe, 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera, 
2. Materiały. 
2. l Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SSTB.16.00.00. 
2.2.  Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową 
PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B. 16.00.00) 
2.3. _Lepik asfaltowy i asfalt owo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
2.4.  Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
2.5.  Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998 
2.7.  Blacha cynkowa grub 0.6 mm 
2.8.  Dachówka . 
Zalecany minimalny kąt nachylenia połaci dachowej: 15°. Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia 
dachowego, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 



Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, tj.:  
− mocowanie dachówek odbywa się za pomocą gwoździ lub spinek, 
− nożyce ręczne blacharskie,  
− brzeszczot,  
− wiertarka,  
− wkrętarka,  
− wyciskacze do uszczelniaczy.  
Nie używać do montażu sprzętu wytwarzającego opiłki i wysoką temperaturę. Po zakończonym montażu 
powierzchnię dokładnie oczyścić. 
3.2.  Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. Wymagania ogólne: 
równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 

m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym, 

podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki lat powinny znajdować się na krokwiach, 
rozstaw osiowy lat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne pkt 3. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania 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 , programie zapewnienia jakości. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w 
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 spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
4. Transport. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
5. Wykonanie robót. 
6.2. Obróbki blacharskie. 
6.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
6.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gr. Od 0.5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku , lecz w temperaturze nie niższej od – 15 0C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
6.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dach w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
6.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
6.3.1. W dachach (stropodachy) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki ) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
6.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
6.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy /PCV powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B 94701:1999 i PN-B 
94702:1999. 
6.3.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe; 
− włączone w złączach poziomych na zakład szer. 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości; 
− mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm; 
− rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
6.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe; 
− łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 

40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości; 
− rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 



7. Kontrola jakości robót 
7.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 
7.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć. 
7.3. Kontrola wykonania pokryć. 
7.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa ) – po zakończeniu prac pokrywczych 
- kontrola końcowa wykonania pokryć z  dachówki polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
wymaganiami specyfikacji, 
- uznaje się, że badania dały wynik pozytywny , gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
8. Obmiar robót 
8.1. Jednostką obmiarową robót jest : 
- dla robót – Krycie dachu dachówką   – m22 pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót – Obróbki blacharskie – m2 

- dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
8.2. Ilość robót określa się na podstawie obmiarów zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych , jak np. wywiewki itp. O ile powierzchnia każdego 
przekracza 0,5 m2. 
9. Odbiór robót 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.2. Odbiór podłoża. 
9.2.1. Podłoże – istniejące pokrycie papowe należy oczyścić , wyrównać i ponacinać w miejscach występowania 
pęcherzy. Dla odprowadzenia zamkniętej wilgoci w podłożu ( starym pokryciu ) zastosować kominki 
wentylacyjne jeden na 40 m2-60 m2 powierzchni dachu. 
9.2.2. Sprawdzenie równości podłoża ( deskowania ) należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm. 
9.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych. 
9.3.1. Roboty pokrywcze , jako roboty zanikające , wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
9.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
− podłoża, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
9.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone spisaniem protokołu przez Kierownika Robót 
z udziałem Inspektora Nadzoru. 
9.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
9.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
− dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać : 

� zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien chodzić 

program utrzymania pokrycia. 
9.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
9.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny , pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 



W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia , 
− w przypadku , gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie ( miejsc nie odpowiadających 

SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
9.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
9.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
9.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
9.4.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
9.4.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
9.6. Zakończenie odbioru. 
9.6.1. Odbioru pokrycia dachówką  potwierdza się protokołem, który powinien zawierać : 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
10. Podstawa płatności 
10.1. Pokrycie dachu dachówką 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje  
− przygotowanie stanowiska roboczego , 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów , narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi , 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
− pokrycie dachu dachówką, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− uporządkowanie terenu wykonywania robót , 
− likwidację stanowiska roboczego 
10.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
− przygotowanie, 
− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 
10.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość ,,m’’ rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
− przygotowanie, 
− zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 
11. Przepisy związane 
11.1. Normy 
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
3. 7. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
4. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z dachówki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
6. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
7. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
8. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
9. Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 

ST/B-05.00.00 IZOLACJE 
ST/Z-05.01.00 Roboty izolacyjne – kod CPV-45320000-6 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 



Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  ,,Moje boisko Orlik 
2012” w Kruklankach . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należy tą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne 
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania i aktualne atesty. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania Odbiór materiałów 
izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
2.4. Materiały do izolacji termicznych 

Styropian  
Styropian odmiany G-T samogasnący.  

Wymagania 
płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń; dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o 
głębokości do 4 mm dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm, łączna powierzchnia wad nie 
może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2, 
 wymiary: długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%, szerokość - 1200,1000, 
600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm, grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5. 

Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów. 



4.2.1. Materiały powinny być pakowane , przechowywane i transportowane w sposób wskazany w Polskich 
Normach. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

Przygotowanie podkładu. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
Gruntowanie podkładu. Podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a 
jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 
warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.Izolacje przeznaczone 
do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z elastycznej masy 
bitumicznej wzmocnionej siatką z włókna szklanego. Szerokość zakładów zarówno podłużnych jak i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm.  
5.3. Izolacje termiczne  
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być 
układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą 
warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą). 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 
budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 
Wykonawcę. Roboty izolacyjne  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie podłożą, zagruntowanie podłoża i położenie siatki z 
włókna szklanego, wykonanie izolacji wraz z ochroną, uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620-.1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
                                                   Płyty styropianowe. 
 

ST/B-06.00.00  TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 
ST/B-06.01.00  Tynkowanie –  kod CPV-45410000-4 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 



Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach 
programu  ,,Moje boisko Orlik 2012” w Kruklankach . 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.2. Zakres robót objętych SST 
− Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 

formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania 
zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

− Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania  
i badania przy odbiorze.  

− Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.  
− Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-

10100 p. 3.3.2.  
1.3. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  
− Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 
− Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
− Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
− Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami,  

− Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot  
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 Wymagania 
ogólne  pkt. 2  
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe lub aprobatom technicznym.  
2.2. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  PN-
88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.3. Piasek  
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.  
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

zwykłe.  
− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w czasie około 3 godzin. 
− Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
− Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 

Cementy powszechnego użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 



grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.5. Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe  
Masa tynkarska akrylowa wykonana na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych z wypełniaczami 
mineralnymi i pigmentami. Stosowana w temperaturze + 5-30 oC, wodoodporna, paroprzepuszczalna, odporna 
na odkształcenia podłoża i obciążenia zewnętrzne. Masa tynkarska mineralna wykonana na bazie mieszanki 
cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Gęstość nasypowa przy ziarnie 2,5 mm około 1,40 
kg/dm3, - przy ziarnie 3,5 mm około 1,50 kg/dm3. Stosowana w temperaturze + 5-30 oC, hydrofobowa, 
paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne. Farba do gruntowania podłoża pod tynk 
cienkowarstwowy wykonana na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi. 
Stosowana w temperaturze + 5-35 oC, wodoodporna, zwiększająca przyczepność tynku do podłoża. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne  pkt. 3  
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
− mieszarki do zapraw,  
− agregatu tynkarskiego,  
− betoniarki wolnospadowej, 
− pompy do zapraw, 
− przenośnych zbiorników na wodę.  
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne  pkt. 4 (kod 45000000-01). 
4.1. Transport materiałów  
− Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 

Cement  i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

− Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
− Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

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

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne  pkt. 5  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne.  

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

− Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej O°C.  

− W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur.  

− Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

− W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  p. 3.3.2.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-procentowym 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy 
zwilżyć wodą.  
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100  p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi  
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju 
podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do 
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób  standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza 



się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie 
- w proporcji 1:1:4,  narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych  - w proporcji 1:1:2.  
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne  pkt. 6  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 
2 niniejszej specyfikacji.  
6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Wyniki badań materiałów 
i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.3. Badania z czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.i 
powinny umożliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoży,  
− mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
− przyczepności tynków do podłoża, 
− grubości tynku,  
− wyglądu powierzchni tynku,  
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne  pkt. 7  
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
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 m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne  pkt. 8  
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
8.2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii.  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe.  
8.3. Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
− pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 



− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

− Niedopuszczalne są następujące wady:  
o wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
o trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9  
9.1. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m,  
− przygotowanie podłoża, 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
− osiatkowanie bruzd, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− wykonanie tynków, 
− reperacja tynków po dziurach i hakach, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego.  
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999  Wapno.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)  Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 Tynki, 
wydanie ITB - 2003 rok.  
 
 

ST/Z-06.02.00  Układanie glazury 
kod CPV- 45431000-7 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych związanych z budową budynku zaplecza boisk 
sportowych w ramach programu  ,,Moje boisko Orlik 2012” w Kruklankach . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko  w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
− pokrycie podłóg płytkami , które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 



− pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych  i zewnętrznych oraz ich 
odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
00.00.00  „Wymagania ogólne"    pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt. 1.5. 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 
− projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.  (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
− dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
− aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dn. 
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),  

− protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, 

− - dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 
uwzględniać: 
materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, lokalizację i warunki użytkowania, 
rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.  
W projekcie powinny być zawarte: 
− wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 
− specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
− sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia,  
− kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
− wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
− zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art 3, p. 14 
ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych  i okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 



2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Eś%. Grupa B 
l. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<Eś6%. Grupa B 
Ha. 
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<Eś10%. Grupa 
B llb. 
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 
III 
2.2.3. Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe: 
A/ Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych; 
− barwa wg wzorca producenta, 
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 Mpa, 
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
− mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 20, 
− kwasoodporność nie mniej niż 20, 
− ługoodporność nie mniej niż 90%. 
B/ Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość - do 1,5 mm, 
grubość - do 0,5 mm, 
krzywizna - do 1,0 mm. 
2.2.4. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.5. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
− środki ochrony płytek i spoin, 
− środki do usuwania zanieczyszczeń, 
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
2.2.6. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
3. Sprzęt i narzędzia 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
− gąbki do mycia i czyszczenia, 
− wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 



mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych  niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4)Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być wykonane 
z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć 
wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
− podkłady związane z podłożem - 25 mm, 
− podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
− podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 
łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać 10 m, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny 
mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin i pod listwami 
progowymi w drzwiach. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla 
poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi 
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 
większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone 
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek 
rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
− 50 x 50 mm - 3 mm, 
− 100x100 mm - 4 mm, 
− 150 x 150 mm -  6 mm, 
− 200x200 mm - 6 mm 
− 250x250 mm - 8 mm, 
− 300x300 mm -10 mm, 



− 400x400 mm -12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2  lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i 
równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej 
układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko 
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe 
płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
do 100 mm - około 2 mm, 
od 100 do 200 mm - około 3 mm,  
od 200 do 600 mm - około 4 mm, 
powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i 
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta  w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed  spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny 
pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką, jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura 
i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości 
wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu  spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  
5.4. Wykonanie okładzin  
5.4.1. Podłoża pod okładziną 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
− ściany betonowe 
− otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
− płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok 
bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk 
powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku 
podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W 
zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
− powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 

kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
− odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach 
pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i 
gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. a jednej 
ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 



połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować 
prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na 
wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) 
kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje" się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w 
pkt 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i 
równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu 
w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka 
ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. Pierwszy rząd płytek tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w 
zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier,  przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do 
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 
używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 
zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym 
im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków 

i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatę, 
sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm 
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości 
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 



Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 

Wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m   należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność), tj. 

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją tub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 

mm na całej długości lub szerokości posadzki - dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm - 
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek  właściwej przyczepności), tj. 

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm   na długości 2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 



− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 
mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2.Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych pomiarów na gruncie przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się wg stanu faktycznego. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne"   pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w 
pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikat/ i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoże, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− ewentualne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w 
pkt 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 



− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8A  „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być 
dokonane w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z ofertowego kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości robót. 
Rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny. 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich, jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych 
wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny 
jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w umowie. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho  nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l. 
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 - Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l. 
PN-EN 186-1:1998 - Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.Cz.1. 
PN-EN 186-2:1998 - Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.Cz.2. 
PN-EN 187-1:1998 - Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.Cz.1. 
PN-EN 187-2:1998 - Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 - Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN IS010545-2:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 



PN-EN ISO 10545-4:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 - Kleje do płytek Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 - Kleje i zaprawy do spoinowania płytek Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 
na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(11) - Zaprawy do spoinowania płytek Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(11) - Zaprawy do spoinowania płytek Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) - Zaprawy do spoinowania płytek Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(11) - Zaprawy do spoinowania płytek Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), 

wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 1990 rok 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
− Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok 
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit-2001 rok 
 
 

ST/B-07.00.00  DOCIEPLENIE ŚCIAN I TYNKI ZEWN ĘTRZNE 
ST/B-07.01.00  Tynkowanie – kod CPV-45410000-4 

ST/Z-0B.02.00  Izolacja cieplna–  kod CPV-45321000-3 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  izolacją ścian  budynku związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach 
programu ,,Moje boisko Orlik 2012” w Kruklankach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót ,związanych z izolacją ścian  budynku, zgodnie z dokumentacja 
projektową . 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:  



− izolacji termicznej ścian budynku, 
− tynk mineralny, 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych  wymaga pozwolenia na budowę. 
2. Materiały 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 
2.1.Płyty styropianowe gr 16 cm; 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samo gasnące), o wymiarach 
100x50 cm i grubości 16 cm; odpowiadające następującym wymaganiom: 
− wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm + 0,3%, grubość zgodna z projektem zgodna z projektem 

technicznym ocieplenia, 
− struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
− powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z bloków, 
− krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
− sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999. 
2.2.Tkaniny zbrojące 
Do wykonywania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego o symbolu handlowym 2036-001 oraz 
wzmocnioną siatkę z włókna szklanego Powinna ona spełniającą następujące wymagania: 
wymiary oczek 3 - 5  mm w jednym kierunku, 1 4 - 7  mm w drugim kierunku, 
siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym -nie mniej niż 125 daN, 
tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 
pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN - 92/P - 85010, 
2.3. Kleje i masy klejące 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do płyt 
styropianowych, można stosować np. następujące kleje i masy klejące produkowane w kraju: 
Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoża o symbolu handlowym  
Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską,  
2.4.Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 
Do mocowania płyt styropianowych stosować należy tworzywowe łączniki typu z główką styropianową 10 mm 
grubości i 45 mm średnicy. 
2.5.Masy tynkarskie 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy stosować masę tynkarską 
zgodną z projektem, uzyskiwaną przy rozprowadzaniu pacą. 
2.6.Profile metalowe 
Lista cokołowa z aluminium anodowanego, z krawędzią odciekową i krawędzią do góry  
Kątownik z kapinosem i paskiem siatki zbrojeniowej. Służy do obróbki dolnej krawędzi pod 
rynną. Kątownik ispo ze stali szlachetnej V2A do wzmacniania naroży pionowych zwłaszcza na najniższej 
kondygnacji. 
2.7.Materiały uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego  
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.  
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt ociepleniowych  
2.8. Systemowe elewacyjne profile gzymsowe . 
3.Sprzęt 
Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia : szczotki druciane do 
oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ), szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa 
sztucznego ) do nakładania mas klejących i mas tynkarskich, piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt 
styropianowych, pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt 
styropianowych, nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, łaty do sprawdzania płaskości 
powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, sita o oczkach l mm do przesiewania pisku. Do wykonywania 
robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia 



mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 - 60 l do 
przygotowania masy klejącej, agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i 
sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej, urządzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe stałe 
lub wiszące, aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano ST 00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 4. 
5.Ogólne warunki wykonywania robót 
Ocieplenie ścian metodą „bezspoinową” powinno być wykonywane ściśle według wytycznych 
szczegółowych - wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze. Roboty dociepleniowe wykonać 
należy według wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do 
ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno 
podłoża tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku. Roboty ociepleniowe prowadzić należy jedynie przy 
pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 ° C i nie wyższej niż + 25 ° C. Takie warunki 
temperatury powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność 
względna powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały 
powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami 
pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie 
robocze powinny być chronione przed kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za 
pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do 
uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów. Wykonanie robót ociepleniowych powinno być skoordynowane z 
innymi robotami wykonywanymi w budynku. Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający 
zespół pracowników dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty 
były wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robót. 
Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych metodą bezspoinową jest stabilność podłoża gwarantująca 
określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem. W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy 
ociepleniowej do podłoża, powinno ono znajdować się w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża 
powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. 
Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny 
wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi.  
5.1.1. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „bezspoinową” powinna być zachowana 
następująca kolejność: 
− prace przygotowawcze (kompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, zdjęcie obróbek 

blacharskich), 
− sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
− cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
− przygotowanie masy klejącej, 
− nakładanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego, 
− wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji, 
− wykonanie robót malarskich zewnętrznych, 
− demontaż rusztowań, 
− uporządkowanie terenu wokół budynku; 
5.1.2.Wykonanie próby przyklejania styropianu 
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w sposób widoczny 
łuszczeniu) i przykleić w rożnych miejscach 8 - 1 0  próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia 
styropianu stosować kleje lub masy klejące. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek 
styropianowych warstwą o grubości około 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 
przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. 
Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 
przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się 
od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo 
oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy 
dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. 
Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i 
takiego kleju nie wolno stosować. 
5.1.3.Przygotowanie zaprawy i mas klejących 
Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana przez zarobienie wodą fabrycznie 
przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta. 
Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, 
dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć 
grubość 3-5mm. 
5.1.4.Mocowanie płyt styropianowych do podłoża.  
Przyklejanie płyt styropianowych  



Należy rozpoczynać od dołu ściany budynku tj. od poziomu cokołu i posuwać się ku górze. Masę klejącą należy 
układać packą stalowa na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4 cm. i w części środkowej 
plackami o średnicy około 10 cm. o grubości około 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy 
użyć listwy cokołowej. Powinna być ona przybita co najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb. osadzonymi na 
minimum 50 mm. Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. 
Na narożach należy listwę przyciąć pod kątem. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt 
izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30 cm poniżej 
linii okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. Po 
nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i 
docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości min 1,8 m. aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejącą 
wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz 
drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty styropianowej, należy 
ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i płyty i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w układzie 
poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać należy na styk bez spoin. 
Powierzchni bocznych nie wolno w zasadzie smarować masą klejącą.  
W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach lub szczelinach dylatacyjnych 
przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejącą 
owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. 
Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego rzędu płyt 
styropianowych należy do ściany powyżej dolnej krawędzi płyt - na szerokości co najmniej 60 mm. - przykleić na 
masę klejącą wąski pasek tkaniny zbrojącej. Po posmarowaniu masą klejącą tylnej powierzchni płyt, należy 
również posmarować dolną powierzchnie boczna i dolną cześć powierzchni czołowej po to, aby luźno zwisająca 
część wąskiego paska siatki - przy użyciu stalowej packi - mogła być wtopiona w masę klejącą. Jeśli kontrola 
powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych 
oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych 
cząstek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić 
naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami 
ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną siatką wg p. 10.6 a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej 
wtopionymi w masę klejącą ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża.  Każdą otwartą spoinę lub ubytek 
należy wypełnić pianką. Spoiny pomiędzy oknem parapetem i ociepleniem wypełnić profilem uszczelniającym. 
Mocowanie mechaniczne wykonać należy niezależnie od przyklejania płyt styropianowych masą klejącą. Do 
mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzywa. Łączniki powinny być rozmieszczone 
równomiernie. Powinno być minimum 4 kołki na m2. Wszystkie ewentualne nierówności wzmocnić należy 
dodatkowymi kołkami. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia 
płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, 
np. przez ich przewietrzanie. 
Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże. 
5.1.5.Przyklejanie tkaniny zbrojącej 
Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie instrukcją 
producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu 
przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 ° C i  nie 
wyższej niż - 25 ° C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o 
szerokości 1,10-1,20 m i grubości minimum 1,5 mm- max 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o 
szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą 
rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub 
drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę 
uzbrojeniową przenikającą przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i 
znajdować się możliwie u góry (na zewnątrz) takaby nie był widoczny kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy 
pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i me więcej niż 3 mm. Masę zbrojeniową należy 
przeprowadzić przez dziurkowaną krawędź listwy cokołowej i równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna 
wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta.  
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. 
W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie więcej niż na długość 20 cm. 
Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się 
miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość 
tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejanie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich 
głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bezpośrednio 
na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x  35 cm. 
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na 
ścianę sąsiednia pasem o szerokości około 15 do 20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża 
okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na 
wszystkich narożnikach pionowych na parterze, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki 



wzmacniające. W części parterowej (do 3 m) ocieplanych ścian zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny 
zbrojącej. Na ścianach szczytowych należy użyć jako dodatkowego wzmocnienia siatki typu Panzer (kładziona bez 
zakładów na styk pod normalnym zbrojeniem). 
5.1.6.Wykonywanie wyprawy elewacyjnej  
Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na 
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach me niższych niż + 5° C i nie 
wyższych niż + 25° C.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych silnego wiatru oraz 
jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0° C w przeciągu 24 godzin. 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi świadectwami 
ITB. 
5.1.7.Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2 m od poziomu terenu, należy stosować 
kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero 
wówczas tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej 
strony narożnika. Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych i należy stosować płyty styropianowe o grubości 
nie mniejszej niż 2 cm. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny 
zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywiniecie ich na ocieplenie ościeża. Następnie na całej powierzchni ościeży 
górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe które powinny być tak przycięte aby płyt przyklejone na 
płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża. Jeżeli ościeżnice są 
mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe. Z kolei należy 
wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżu a następnie nakleić przedłużenie 
tkaniny z powierzchni ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy założyć profil uszczelniający z pianki 
PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny być włożone w profil odprowadzający który z 
kolei jest osadzony w taśmie uszczelniającej. Ocieplenie ścian przy cokole budynku wykonać należy według 
rysunków. Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie co najmniej 20 cm poniżej 
dolnej płaszczyzny stropu. Styropian przyklejany na ścianie parterowej należy przedłużyć poza jej dolna krawędź. 
Dolne krawędzie płyt styropianowych należy wzmocnić przez naklejanie kątowników wzmacniających oraz tkaniny 
zbrojącej, którą należy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na ścianę cokołową a następnie 
przykleić płyty styropianowe na ścianie cokołowej. Przyklejając druga warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie 
parterowej należy ją przedłużyć na styropian przyklejony na cokole oraz na nie ocieploną ścianę cokołu około 
10 cm poniżej styropianu. Około 20 cm poniżej płaszczyzny stropu nad piwnicą należy przymocować do ściany 
profil prowadzący z blachy stalowej ocynkowanej, następnie przykleić styropian i wykonać wyprawę tynkarska 
wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej, 
5.1.8. Naprawa uszkodzeń układu dociepleniowego na ścianach zewnętrznych 
Niewielkie miejscowe ubytki wyprawy elewacyjnej można zaszpachlować  i uzupełnić świeżą masą tynkarską. W 
przypadku miejscowych, głębokich uszkodzeń układu ociepleniowego niezbędna jest naprawa polegająca na 
wymianie uszkodzonych jego fragmentów. Naprawę taką wykonuje się w następujący sposób: 
w miejscu uszkodzonym zaznacza się obszar kwadratu lub prostokąta, przecinając warstwę elewacyjna wzdłuż 
przekątnych i odchylając ją na 4 strony po około 10 cm poza uszkodzone miejsce, w uszkodzonym miejscu 
wycina się uszkodzony fragment płyty styropianowej, wklejając nowy wycinek dokładnie dopasowanego 
styropianu, a następnie naklejając na mm tkaninę zbrojącą tak, aby tkanina zakrywała styk „nowego'' i 
„starego" styropianu, w końcowej fazie naprawy, wcześniej fragmenty wyprawy elewacyjnej oczyszcza się z 
części popękanych i pokruszonych oraz przykleja do podłoża wygładzając powierzchnię masą klejąca, a 
następnie nakłada się masę tynkarską. 
5.1.9. Przymocować profile gzymsowe wg instrukcji producenta, sprawdzić ich wypoziomowanie. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja 
Techniczna. Kontroli podlega wykonanie: 
wykonanie izolacją ścian   budynku; 
poziomowość gzymsów elewacyjnych; 
Sprawdzenie jakości robót, polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest m 2 wykonania izolacji ścian budynku; mb elewacyjnego, systemowego profilu 
gzymsowego;  
8. Odbiór robót  



Ogólne odbioru jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega wykonanie  izolacją ścian  budynku. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 
Roboty związane z ociepleniem ścian metodą „bezspoinową” powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę 
i odpowiednio przeszkolony zespół. 
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór 
inwestorski i autorski. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg projektu 
technicznego. Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
− przygotowanie powierzchni ścian ( podłoże pod układ ociepleniowy) 
− przymocowanie do podłoża płyt styropianowych, 
− wykonanie warstwy zbrojeniowej, 
− wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej akrylowej, 
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru robót powinien dokonać 
inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu zgodności 
wykonanego ocieplenia z projektem technicznym ocieplenia oraz z wymaganiami niniejszego projektu. 
9. Płatności  
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów. Cena robót 
obejmuje: 
prace pomiarowe; 
zakup i załadunek materiałów; 
rozładunek materiałów; 
dzierżawa / zakup rusztowania; 
montaż / demontaż rusztowania; 
dzierżawa i eksploatacja sprzętu; 
wykonanie izolacją ścian zewnętrznych; 
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;  
 
10.Normy i dokumenty związane 
 
Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków 
Aprobata Techniczna ITB At-15-2599/2001 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków systemami STO THERM 
CLASSIC St i STO THERM CLASSIC So 

Certyfikat zgodności Nr ITB - 271/02  
Aprobata Techniczna ITB At-15-2021/2001- 
Ekofiber 

 

PN EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
PN-88/13-30005  Cement hutniczy 25 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 
PN-B-20130:1999 Płyty styropianowe 
PN –90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków . Metoda badania 

stopnia rozprzestrzenienia ognia przez ściany 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych  
PN- 88/B-06250 Beton zwykły 
PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do 

wypraw pocienionych Płyty styropianowe 
PN – B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie  

Płyty styropianowe / PS-E/ 
PN- 83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki 
ZUAT -15A/.03 System docieplania ścian zewnętrznych z 

zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej 

 
 Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 – rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - Budownictwo ogólne, 
Arkady Warszawa, 1990 
 
 

ST/B-08.00.00  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
ST/B-08.01.00  Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV-45421000-4 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażem kabin systemowych w wc  
związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  ,,Moje boisko Orlik 2012” w 
Kruklankach . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę 
stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robót. 
W skład tych robót wchodzi: 
Demontaż drzwi wraz ościeżnicami, wraz z montażem i dopasowaniem nowych skrzydeł drzwiowych, 
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawą ościeży,  
Parametry wymagane dla okna: 
− średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,1W/m2 K, 
− współczynnik dźwiękochłonności Rw>33 Db, 
− każda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem, 
− ościeżnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych pięciokomorowe, gwarantujące odpowiednią sztywność w 

płaszczyźnie okna,  
− mocowanie okien zgodnie z atestem ITB, 
− kolor okien biały 
− skrzydło okienne; według załączonej dokumentacji  
− klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie 
Parametry wymagane dla kabin WC systemowych: 
Kabiny toaletowe wykonane z profili aluminiowych malowanych proszkowo lub anodowanych. Panele z 
wodoodpornego, niepalnego charakteryzującego się wysoką wytrzymałością pełnego laminatu Trespa, grubości 
13 mm. Nóżki tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, rezultatem czego jest bardzo stabilny 
system. Wysokość standardowa: 2200 mm włączając 150 mm prześwit nad podłogą. Wykończenie stalą 
nierdzewną (gałki, zawiasy).  Przegrody pisuarowe również z materiału jw.   
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. PCV 
Okienne profile PCV pięciokomorowe. 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.6. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
2.8. Składowanie elementów 



Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.  
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania 
wg punktu 2.8. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeży zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np pęknięcia, wyrwy. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 
osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym,  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie 
ościeżnic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

Okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami  
a ościeżnicą 

–1 –1 

 



5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności wymiarów, 
− sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane. 
 
 

ST/B-09.00.00  PODŁOGI I POSADZKI 
ST/B-09.01.00  Pokrywanie podłóg  –  kod CPV-45430000-0 

 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podłogowych związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  ,,Moje boisko 
Orlik 2012” w Kruklankach.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotny dokument przy przygotowaniu realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
− wykonanie podkładów betonowych i cementowych 
− wykonanie warstw wyrównawczych cementowych 
− sprawdzenie istniejącego podłoża betonowego, 
− ułożenie płytek gres na podkładzie betonowym wraz z cokolikami 
2. Materiały. 
Do wykonania robót posadzkowych wymagane jest posiadanie materiałów wymaganych 
projektem takich jak: 
− klej do płytek ceramicznych 



− płytki podłogowe typu gres 
− zaprawa fugowa 
− piasek, żwir, cement i wapno do wykonania podkładu betonowego i cementowego. 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające określone w ustawie o: 
− Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 

zmianami), 
− O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
− O systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r(Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
3. Sprzęt. 
Wg zasad podanych w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
4. Transport. 
Wg zasad podanych w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Warstwy wyrównawcze 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltowa szczelin dylatacyjnych 
Wymagania podstawowe 
− Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagalna wytrzymałość 

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
− Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być niższa niż: 12 MPa na 

ściskanie,3 MPa na zginanie 
− Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

wszelkich zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
− Podkład betonowy powinien być dzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy 

izolacyjnej. 
− W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 50C. 
− Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie i powinna mieć konsystencję gęstą 5-7 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego 
− Ilość spoiwa w podkładach cementowych nie powinna przekraczać 400 kg/m3 
− Zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po jej wykonaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

− Powierzchnia podkładu sprawdzona dwumetrową łatą przykładana w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 
lub pochyłej) nie powinien przekraczać 2mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

− W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 
albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

Posadzki z płytek 
Płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy. Przed przystąpieniem 
do układania płytek nie należy moczyć wodzie. W przypadku wystąpienia na powierzchni betonowej znacznych 
jej ubytków i innych nierówności, powierzchnię tę należy wyrównać zaprawą klejącą a układanie płytek 
rozpocząć po wyschnięciu podłoża Na podkładzie betonowym układa się warstwę zaprawy klejowej 
(cementowej) grub. 0,6 cm. Każdą płytkę wgniata się w zaprawę i przyciska do płytek poprzednich lekko 
postukując młotkiem poprzez łatę drewnianą położoną na kilku płytkach. Przy klejeniu należy pamiętać o 
usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin między płytkami w celu umożliwienia prawidłowego naniesienia masy 
fugowej. Głębokość wprowadzenia masy fugowej nie może być mniejsza niż grubość płytki. W trakcie 
wykonywania okładzin ścian naroża wklęsłe i wypukłe należy zabudować listwami „flizowymi” z PCV w 
odpowiednim kolorze. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu 
zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 
upływie 3 dni. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej 
przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania 
powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy 
spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku remontów – w 



miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W 
związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby fugowania na 
niewielkim odcinku spoiny. Masę klejową i fugową należy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta. 
Posadzki z parkietu. 
Parkiet drewniany układać na klej, równolegle do okna, rozpoczynając od otworu drzwiowego. Pozostałe 
końcówki (odpady) większe lub równe 40 cm należy użyć jako początek następnego rzędu parkietu. Mniejszych 
elementów parkietu nie należy stosować. Poszczególne elementy parkietu jak i całe rzędy należy dokładnie 
dobić do ciebie poprzez podkładkę drewnianą. Podłogę należy przy ścianach wykończyć listwami 
przypodłogowymi mocowanymi do ścian przy pomocy kleju montażowego(w miejscu schowanej instalacji) i 
mechaniczne w pozostałych miejscach. Nie wolno kleić listew z parkietem. Dylatacje z posadzki cementowej 
należy przenosić również na parkiet stosując odpowiednie listwy. Posadzka z parkietu drewnianego jest 
układana na podłożu betonowym lub w Sali gimnastycznej na podłodze ślepej. Regulacja poziomu podłogi 
następuje przy pomocy klinów z drewna twardego. Dla właściwego wykonania podłogi zaleca się jej wykonanie 
przez firmę specjalistyczną. 
6. Kontrola jakości robót. 
Sprawdzenie jakości istniejącego podłoża betonowego : 
− grubość 
− równość powierzchni głównej : max. 2 mm na długości łaty 2 m w dowolnym kierunku 
− rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. co 3 m 
− klasa betonu min. B 20 
Sprawdzenie użytych materiałów (klasy , jakości , wymiary) 
Sprawdzenie szerokości i prostolinijności styków podłużnych i poprzecznych. 
− dopuszczalne szczelinki gr. 0,05mm 
− prostolinijność 1 cm na szerokości pomieszczenia , niedopuszczalna jest zmiana szerokości uskokami 
Sprawdzenie dokładności i staranności wykonania podłogi na całej powierzchni. 
− jednolita barwa , wzór i szlif 
− prostolinijność połączeń spawanych i fug. 
7. Jednostka obmiaru robót. 
− 1m2 ułożonej podłogi. 
− 1mb. wykonanego cokolika 
8. Odbiór robót. 
Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za m2 zgodnie z obmiarem robót. 
10. Przepisy związane. 
PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-74/D-94005 Tarcica podłogowa 
PN-71/D-94014 Listwy przyścienne liściaste i iglaste. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru polegających na wykonaniu 
malowania ścian, sufitów i innych elementów wewnętrznych w pomieszczeniach oraz zewnętrznych elementów 
związanych z budową budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu  ,,Moje boisko Orlik 2012” w 
Kruklankach . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu malowania ścian i sufitów. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w SST 
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją i ST. Przy 
wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 



Prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładek), malarz 
powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. Przy 
robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania 
starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty 
gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. Przy 
malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież ochronną, a pracę 
wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia 
papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru, 
Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę stosować 
maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym. Nie należy stosować 
materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, fluatów. 
2. Materiały 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i 
wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych 
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed 
użyciem). Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 
wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie 
konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i 
osadzeniu innych elementów w ścianach. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
Gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego ; dopuszcza się 
pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości 4 mm – dla podłoży betonowych; w zakresie równości 
obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), 
Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień), 
Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 
Dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności 
od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 dniach, 
Suche – (tabela) badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 
karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży do malowania 
 

Podłoże Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża % masy 

Tynki cementowe 
Tynki cementowo-wapienne 

Wapienna 
klejowa lub kazeinowa 

emulsyjna 
olejna, z żywic syntetycznych 

6 
4 
4 
3 

Tynki gipsowe 
Klejowa 

Emulsyjna 
olejna, z żywic syntetycznych 

4 
4 
3 

Drewno, sklejka, 
płyty pilśniowe twarde 

Olejna, z żywic syntetycznych 
chemoutwardzalna 

4 
12 

 
Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: 
− Jakości materiałów malarskich, 
− Wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
− Stopnia karbonizowania tynków, 
− Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
− Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika 

budowy. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót malarskich 
Agregaty malarskie – urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, 
olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni. Ponadto pędzle, wałki malarskie, drabiny, 
rusztowania. 



4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.1. Warunki transportu 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny być magazynowane zgodnie 
z instrukcjami producenta. 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki wykonywania robót 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze +5°C. W ciągu doby nie może nastąpić spadek 
poniżej 0°C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze ≥ -5°C. 
Optymalna temperatura: 
− przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do +18°C, 
− przy szpachlowaniu i malowaniu farbami i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, lecz by w ciągu doby nie 

następował spadek temperatur poniżej 0°C, 
− przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C. 
Pogoda. Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych 
wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami 
rozpuszczalnikowymi. Inne warunki. Roboty farbami wodnymi – w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz 
chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 
5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów, itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 14-

dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
1. Podłoża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę 

gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży – zaprawę cementową 
lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 

b) powierzchnie tynku oczyścić. 
2. Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym – pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego – pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) pod 

drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne, itp. 
3. Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) – pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą emulsyjną 

(farba:woda = 1:6) – pod malowania farbami emulsyjnymi. 
4. Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 

Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego – rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do 
malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – rozpuszczalnikiem 
handlowym w ilości 3-5% w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać 
pędzlem; pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy malowaniu 
natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią 



warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem – przy 
malowaniu sufitu lub do podłogi – przy malowaniu ścian. 

Malowanie farbami wapiennymi 
Na podłoże bardziej nasiąkliwe i do gruntowania stosuje się farbę rzadszą, jednak farba nie powinna ściekać z 
powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnięta powłoka wapienna ma jaśniejszą barwę, niż farba. 
Barwy powłok wapiennych są mało intensywne z uwagi na wybielające oddziaływanie spoiwa wapiennego. 
Malowania farbami wapiennymi wykonać 2-krotnie, przy czym podłoża suche, należy zwilżyć wodą lub 
rozcieńczonym mlekiem wapiennym. Malować należy metodą „mokro na mokro”, tzn. następna warstwa przed 
wyschnięciem poprzedniej warstwy. 

Malowanie farbami cementowymi 
Malować podobnie jak farbami wapiennymi, z tym, że drugą warstwę nakładać po 1-2 dniach. W razie zbyt 
szybkiego wysychania powłoki (lato) zaleca się zwilżanie jej za pomocą mgły wodnej rozpylanej      aparatem 
natryskowym. 
Wady powłok cementowych (i sposoby zapobiegania im) są analogiczne do występujących przy malowaniu 
farbami wapiennymi. 

Malowanie farbami klejowymi 
Farba klejowa powinna dać się nałożyć cienką i równą warstwą oraz nie powinna ściekać (np. z pędzla). 
Powłoka po wyschnięciu jest jaśniejsza niż farba. Doklejanie farby sprawdza się poprzez lekkie potarcie powłoki 
tkaniną bawełnianą (koloru ciemnego dla jasnych powłok i odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny 
pozostawać ślady startej powłoki. W przypadku nadmiaru kleju powłoka wykazuje spękania. 
Przy malowaniu zwykłym nakłada się 2 warstwy farby (każdą po przeschnięciu poprzedniej) – bez gruntowania 
międzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym nakłada się 2-3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem 
(gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy podkładowej i tepowaniem pędzlem wierzchniej warstwy jeszcze w 
stanie mokrym. Malowanie ścian należy robić po przeschnięciu powłoki na suficie. 

Malowanie farbami kazeinowymi 
Jak farbami klejowymi. 

Malowanie farbami krzemianowymi 
Farbę nakładać dwukrotnie, metodą „mokre na mokre”, po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem szkła 
wodnego potasowego rozcieńczonego wodą 1:3 (tynki bardziej nasiąkliwe – rozcieńczone 1:1 lub 1:2) lub 
specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem. Powłok krzemianowych nie można wykonywać na kruszących się 
tynkach i na podłożach zawierających gips oraz na starych powłokach olejnych (bez ich całkowitego usunięcia i 
przetarcia rzadką zaprawą wapienną). Stare mocne powłoki krzemianowe po oczyszczeniu można ponownie 
malować farbami krzemianowymi. 

Malowanie farbami emulsyjnymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu, 
czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma 
barwę ciemniejszą niż farba. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe, bądź specjalne pasty 
pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do 
malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można 
stosować na nawierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza i elewacje 
(zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie 
powinny być stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży nasiąkliwych) 
stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego – farbę handlową. Podłoża 
gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną, 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. 
Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się 
powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych (wady powłok – tabl. 12.11-6). 
Malowanie farbami silikonowymi 
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta 
z wyprzedzeniem 24 h. Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24 h. Powłok silikonowych nie można 
wykonywać na słabych podłożach. 

Malowanie farbami olejnymi i  żywic syntetycznych 
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym) przez 
dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez dodanie farby tego samego 
rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu 
uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa – z farb do gruntowania ogólnego 
stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb nawierzchniowych, przy malowaniu 
doborowym, (tj. trójwarstwowym) – na warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 



a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. przechodzi się od 
warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych 
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed 
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne 
farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – zgodny z 
przebiegiem słojów drewna. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze ≥+5°C, wilgotności 
względnej powietrza 65%): 
z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie wcześniej niż po 14 

dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, odporności 
powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 

Powłoki wapienne i cementowe: 
Jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać; przy malowaniu 
uproszczonym dopuszczalne są ślady pędzla, 
Dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie dopuszcza 
się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań. 

Powłoki klejowe. 
Powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, odporne na ścieranie, bez spękań, 
łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża i widocznych poprawek. Powłoki na sztablaturze, tynku 
szpachlowym, drewnie struganym i płytkach pilśniowych mogą mieć kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco 
innym odcieniu, jednolite na całej powierzchni. 

Powłoki kazeinowe i krzemianowe.  
Powinny odpowiadać wymaganiom jak dla powłok klejowych, z tym, że powinny być odporne na zmywanie 
wodą. 

Powłoki emulsyjne. 
Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację (rozmazywanie się). 
Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 

Powłoki silikonowe. 
Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, 
prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża. 

Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. 
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest m² obliczanych w świetle surowych ścian. Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki 
wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 
Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów, 
wykonanego wspólnie z Inspektorem nadzoru zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego 
etapu. Do wykonanego wspólnie z Inspektorem nadzoru pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zażąda 
dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego 
przedstawiciela, który będzie pomagał Inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich informacji wymaganych 
przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego 
przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez niego zaakceptowane będą 
uważane jako obowiązujący obmiar dla robót. Inspektor nadzoru zweryfikuje, a jeśli konieczne – poprawi i 
podpisze w ciągu 14 dni od daty otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. Wykonawca 
będzie uczestniczył w weryfikacji i akceptacji Księgi przez Inspektor nadzoru w miejscu i w terminie 
zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, które mają być naniesione przez Inspektor 
nadzoru do Księgi Obmiarów. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
zatwierdzoną dokumentację, 



protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 
każdej z warstw podkładowych pod malowanie, 

protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 
8.3. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami, 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami 
projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty 
podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na 
jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym 
odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne, Cz. 4, 
Arkady 1990 (rozdział 27). 
Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instrukcja nr 351/98. 
ITB, Warszawa 1998. 
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-C-81913:1998 Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynków. 
PN-69/B-1080/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity – Klasyfikacja. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
 
 

ST-11.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak 
w t.1.1.  
1.3. Zakres robot objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem  i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy  
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów.  
1.4.2. Krawężnik - prosty  lub  łukowy element budowlany oddzielający  jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym  lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.  
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi.  
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  



1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 
oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.  
2.2.2. Składowanie kostek.  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
a) podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],  

b) do wypełniania spoin  
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,  
− piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112 [3],  
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki  
a) krawężniki betonowe  
b) obrzeża betonowe  
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Podbudowa z gruntu 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
− ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach 
− mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek) 
− do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą) 
− do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży 
− do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
by  zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
5. Wykonywanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot  
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod 
podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z  projektowanymi  spadkami. Koryto musi 
mieć skuteczne odwodnienie,  zgodne z dokumentacją projektową.  
5.3. Konstrukcja nawierzchni  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,  podsypki cementowo-
piaskowej  i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  
− wykonanie podbudowy,  
− wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
− przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
− ułożenie kostek z ubiciem,  
− zasypka spoin piaskiem  



− wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
− pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
5.4. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową.  
5.5. Obramowanie nawierzchni  
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  
5.6. Podsypka  
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się a 
uprzednio  zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka  powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania  cementu w podsypce.  
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej  grubości.  Na  
większym fragmencie  robot  zaleca  się  stosować  kostki  dostarczone w  tej  samej  partii materiału, w  której  
niedopuszczalne  są  rożne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza  
skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających kompozycji  kolorystycznej  układanych  
deseni  oraz  rożnych  wymiarów  i  kształtów  kostek.  Układanie  kostek  powinni wykonywać  przyuczeni  
brukarze.  Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych  powierzchniach  o  prostym kształcie,  
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych  i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta,  tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
polówek  i dziewiątek, przy czym każda warstwa na  palecie  musi  być  dobrze  przesypana  bardzo  drobnym  
piaskiem,  by  kostki  nie  przywierały  do  siebie.  Układanie mechaniczne  zawsze  musi  być  wsparte  pracą  
brukarzy,  którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w okolicach studzienek i 
krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  
studzienek,  włazów  itp.)  powinna  trwale wystawać  od  3 mm  do  5 mm  powyżej  powierzchni  tych  
urządzeń  oraz  od  3 mm  do  10 mm  powyżej  korytek  ściekowych (ścieków).  Do  uzupełnienia  przestrzeni  
przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe wykończeniowe  w  
postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio  fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną 
działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu  wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki  
ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robot,  prowizorycznie  ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z  
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić 
od krawędzi powierzchni w kierunku  jej środka  i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu 
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
5.7.3.Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych  kostek brukowych  zaleca  się aby osie  spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 



miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy 
wypełnić piaskiem.  
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7  do  10  dni. Po  upływie  od  2  tygodni  (przy  
temperaturze  średniej  otoczenia  nie  niższej  niż  15ºC)  do  3  tygodni  (w  porze chłodniejszej) nawierzchnię 
należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Badania w czasie robot  
Badania wykonywania nawierzchni z kostki  
a)  zgodność z dokumentacją projektową  
b)  położenie osi w planie (sprawdzenie geodezyjne)  
c)  rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)  
d)  równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 łatą czterometrową)  
e)  równość w przekroju poprzecznym  (sprawdzona  łatą profilową z poziomnicą  i pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji)  
f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji)  
g)  szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)  
h)  szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem  liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm)  
i)  sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robot  
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
− ewentualnie wykonanie podbudowy,  
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
10. Przepisy związane 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku  
2.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
3.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
4.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  
5.  PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
7.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
8.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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1. Wstęp:  
1.1. Przedmiot ST  



Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robot  
związanych  z ustawieniem betonowego obrzeża na zakończeniu nawierzchni.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak 
w pt.1.1.  
1.3. Zakres robot objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych: Obrzeża betonowe z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 2.  
2.2. Stosowane materiały  
Obrzeża betonowe 8x30. Materiały do wykonania ławy powinny odpowiadać wymaganiom  PN-B-11111 [5], a 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
4.2. Transport obrzeży betonowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez  
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
5. Wykonywanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot  
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Wykonanie koryta  
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
Podłoże lub podsypka (ława) Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem  lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem  (odległością  
górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami  dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.  
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robot  
Przed przystąpieniem do robot. Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań. Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 



odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.  
6.3. Badania w czasie robot  
W czasie robot należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt. 5.3,  
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach:  
linii obrzeża w planie, które może wynosić 2cm na każde 100 m długości obrzeża,  
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 

na pełną głębokość.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” – pkt. 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.  
8.0. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot  
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
wykonane koryto,  
wykonana podsypka.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie koryta,  
− rozścielenie i ubicie podsypki,  
− ustawienie obrzeża,  
− wypełnienie spoin,  
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. Przepisy związane  
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
2.  PN-B-06250 Beton zwykły  
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka  
6.  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
8.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
9.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 


