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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt.:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej 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 ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 



robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowaną przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

SST 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 zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 



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

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3. 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, wszelkie 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 umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) 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. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,  magazynowych oraz w 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. 

1.5.6. 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 przypadkowego 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. 

1.5.7. 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. 

1.5.8. 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. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

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

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, 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 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

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

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.5. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 

wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te w 

uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie 

nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 

rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 

niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 

Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 



wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertowa. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

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. 

Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

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

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

bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

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

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 

- projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, 

PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, SST, a także w normach 

i wytycznych. 

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 



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

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

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

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

lepiszczy, kruszyw itp., 

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

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

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

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

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

- są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 

(DZ.U. nr 92 poz.881), 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późn. zmianami), 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

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

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

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

przez Inspektora nadzoru. 

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

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

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

okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 



b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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 Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

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

konfrontacji z przedmiarem, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

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

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

wykonania robót z SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

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

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

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

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 



zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

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

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

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

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

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 

(końcowy)”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

Ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

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). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt.:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

demontażowych i rozbiórkowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót rozbiórkowych:  
- rozebranie kominów wolno stojących ponad dach, 

- rozebranie pieców kaflowych, 

- wiercenie otworów w ścianach, stropach i dachu pod kanały dymowe, wentylacyjne i nawietrzaki 

- wywóz gruzu i blachy oraz opłata za wysypisko. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”  

2.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 

technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić 

metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót rozbiórkowych. 

Należy wykonać prace zabezpieczające w postaci daszków ochronnych lub tym podobnych, oraz 

zwrócić szczególną uwagę na przyległe do budynku łącze instalacji elektrycznej które także należy 

zabezpieczyć. 

Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 

zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się 

kolejność robót i sposoby ich wykonania. 

Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i 

rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie 

wykorzystany. 

Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników pasami. 

Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 

1) ręczne, 

2) mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do 

betonu , urządzeniami rozpierającymi itp. ) 

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 

mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu 

urządzeń i maszyn budowlanych. 

Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w obiekcie 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji  

należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem , 

przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem – w sposób nie zagrażający innym użytkownikom dróg. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

5.2. Przebieg robót rozbiórkowych 

Elementy wykończenia dachu i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 

zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. 

5.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy 

pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę zapoznać z nim 

oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

5.4. Prace na wysokościach 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość 

przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

1) Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 

wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie 

można gromadzić na stropach, pomostach i schodach. 



2) Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

3) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 

pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad 

terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się 

do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

Prace na wysokości powyżej 2m 

Przy pracach na: konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce 

rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem 

terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 

wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 

zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów 

konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,  

2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 

chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 

przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac 

w podparciu - na słupach, masztach itp.), 

3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 

wysokości. 

Powyższe wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i 

innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę 

lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej 

upadkiem z wysokości. 

5.5. Zabronione jest m.in.: 

- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80km/h), 

- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki, 

- obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie.  

- przy obalaniu ścian za pomocą ciągnika lina powinna być niezawodnie związana i przy jej 

zakładaniu należy uważać, aby odłamki cegieł nie spadły na robotników. Długość liny powinna być 

trzykrotnie dłuższa od wysokości obalonej ściany. 

Ponadto: 

- Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”, a 

sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 

6.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji, normach i instrukcjach . 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z dokumentacją i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją w postaci przedmiarów oraz instrukcji 

producentów wykorzystywanych materiałów , ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 



 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z 

dnia 24.05.1981 r) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo 

ogólne. Arkady 1988 r. 

Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy 

robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów 

budowlanych... (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.) 

Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 47.) 

Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych 

w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt.:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa 

przy zlecaniu i realizacji robót ciesielskich związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego 

określonego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ciesielskich: 

- naprawa elementów konstrukcji drewnianej dachu 

- wykonanie zastaw i daszków zabezpieczających 

- wykonanie pomostów poziomych na dachu 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Drewno 



Drewno budowlane jest materiałem ze ściętych drzew, przede wszystkim iglastych najczęściej 

świerkowych lub sosnowych. 

Do celów budowlanych stosuje się drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym. 

Wytrzymałość drewna zależy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotności, uszkodzeń 

mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidłowości w układzie włókien, jak falistość włókna o 

przebiegu skośnym itp., obniżają wytrzymałość drewna. Sęki słabo wyrośnięte, murszejące, 

znajdujące się w pobliżu krawędzi drewna tartego znacznie osłabiają jego przekrój, zmniejszają 

wytrzymałość. Tarcica z takimi wadami nie nadaje się do konstrukcji drewnianych i powinna być 

wysegregowana. Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do 

krawędzi układzie włókien i o możliwie małej ilości sęków. 

Sortymenty i klasy drewna: 

a) drewno na stemple budowlane – otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych po oczyszczeniu z sęków i 

okorowaniu. W zależności od długości i średnic drewno na stemple budowlane dzieli się na: dłużyce, 

kłody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiadać określonym normom i 

warunkom jakościowym. 

b) tarcica iglasta – dzieli się na tarcicę nieobrzynaną i tarcicę obrzynaną. W robotach ciesielskich 

stosuje się prawie wyłącznie tarcicę obrzynaną z drewna iglastego. W zależności od wymiarów 

przekroju poprzecznego tarcica obrzynana dzieli się na deski, bale, listwy, łaty, krawędziaki i belki. 

W zależności od cech fizycznych drewna tarcica dzieli się na klasy. Przy obliczaniu konstrukcji 

drewnianych (zgodnie z norma PN-B-03150) należy stosować drewno następujących 

klas:C18,C24,C30,C35,C40). 

Impregnacja drewna – ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 

zewnętrznych oraz szkodników biologicznych. Środki impregnacyjne są to zwykle mieszaniny solne 

różnych związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub środki oleiste. 

Klasa drewna : C30 i C24 według następujących norm: 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.2. Wytrzymałość charakterystyczna drewna 

 
Lp. Oznaczenia Klasy drewna MPa 

C30 C24 

1 Zginanie 27 J  

2 Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75  0,75 

3 Ściskanie wzdłuż włókien  20  24 

4 Ściskanie w poprzek włókien  7  7 

5 Ścinanie wzdłuż włókien  J  J 

6 Ścinanie w poprzek włókien  1,5  1,5 

 

2.3. Dopuszczalne wady tarcicy 

 

Wady C30 C24 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju   do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie b) czołowe 

1/3 

1/1 

1/3 

1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4mm 6mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 

 

Krzywizna podłużna 



a) płaszczyzn 30mm - dla grubości do 38mm, 10mm - dla grubości do 75mm 

b)boków 10mm - dla szerokości do 75 mm, 5mm - dla szerokości > 250mm 

Wichrowatość 6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 

płaszczyzn:  płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia w 

granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna!!! 

2.4. Wilgotność drewna 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

w długości: do + 50mm lub do -20mm dla 20% ilości 

w szerokości: do +3mm lub do -1mm 

w grubości: do ±1mm  

b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 

w grubości: ±1mm 20% ilości 

w szerokości:+2mm i -1mm dla 20% ilości 

dla lat o grubości powyżej 50 mm: 

w szerokości:+2mm i -1mm dla 20% ilości 

w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 

d)odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm 

i -2mm. 

c) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm. 

2.6. Łączniki 

2.6.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wgBN-70/5028-12 

2.6.2. Śruby 

Należy stosować: 

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 

- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.6.3. Nakrętki 

Należy stosować:  

- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  

- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.6.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.6.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  

- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  

- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.6.6. Łączniki metalowe 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki 

metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy użytkowania – zgodne z 

PN-B-03150:200 oraz WTWiORB „zabezpieczenia antykorozyjne”. 

Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

zaleceniach udzielenia aprobat technicznych ITB:ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 

2.7. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: 



- środki do ochrony przed grzybami i owadami 

- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

- środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

2.8. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.9. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor 

Nadzoru. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie z ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ciesielskich przy remoncie konstrukcji dachu 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy 

- rusztowania systemowe 

- piły 

- młotki ciesielskie 

- wiertarki i wkrętarki 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

3.2. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze ST-00. „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Przewożone elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportu 

oraz przed opadami atmosferycznymi 

4.2. Składowanie drewna 

Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 

warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować 

od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co 

najmniej 20cm od podłoża 

Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na 

podkładach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób 

odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek 

powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu 

składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech 

warstw elementów 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

5.6. Impregnacja drewna 

Wszystkie nowobudowane elementy winny być zaimpregnowane grzybobójczo i przeciwogniowo. 

Przewiduje się wykonanie zaimpregnowania istniejących elementów drewnianych środkami 

grzybobójczymi i przeciwogniowymi zalecany środek impregnacyjny parametrów nie gorszych niż 

Fobos M-4. 

Istniejąca konstrukcja drewniana winna być również wyczyszczona i zabezpieczona środkami 

grzybobójczymi i przeciwogniowymi. 

5.7 Wymiana deskowania i łacenia 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Przed rozpoczęciem robót pokrycia dachowego należy: 

- Dokonać wzmocnienia wskazanych elementów krokwi deskami o gr. min 32 mm i wymiarach 

48x130 cm 

- Dokonać wymiany uszkodzonego deskowania i łacenia pokrycia dachowego, 

- Zabezpieczyć drewno preparatem grzybobójczym i ognioochronnym 

Zgodnie z Instrukcją ITB nr.355/98 w celu zabezpieczenia do wymaganej klasy bioodporności, w 

elementach drewnianych należy wykonać ochronę poprzez dwukrotne smarowanie lub dwukrotny 

natrysk. 

- Do zabezpieczenia drewna wbudowanego wewnątrz budynku i nie narażonego na wymywanie 

można stosować preparat solny służący jako środek ochronny przed ogniem, grzybami domowymi, 

grzybami pleśniowymi oraz owadami i nadającym elementom drewnianym cechę niezapalności oraz 

nierozprzestrzeniania ognia, 

Prace remontowe winny być wykonane bardzo starannie przez profesjonalne firmy, pod nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, przy zachowaniu warunków p.poż i bhp. 

Konstrukcje drewniane wykonywać z drewna zaimpregnowanego . Sposób zabezpieczenia elementów 

konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz 

powinien odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 

Deski lub płyty połaci dachowych pod krycie papowe powinny być ułożone na styk lub przylgę. 

Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi lub wentylacyjnymi, od strony 

spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. odboje. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 

wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów konstrukcji stykające się z elementami 

konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Kontroli jakości podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakości winna odbyć 

się przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności: 

- sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodności z 

dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych, 

- sprawdzenie wilgotności drewna, 

- rodzaj i klasa użytego drewna . 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- zgodność wykonanych robot z dokumentacją , 

- prawidłowość wykonania złączy, 

- przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, 

- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą 

stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką- na losowo wybranych elementach. 

 



7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o przedmiar, SST, aneksy, ustalenia wynikłe w czasie 

budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostką obmiarową dla robót ciesielskich jest: 

m2  - wymiana deskowania; impregnacja ognioochronna i grzybobójcza 

m   - łacenie, deski czołowe; wymiana elementów konstrukcyjnych  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór obejmuje : 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczną, 

- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- zabezpieczenie drewna, 

- wymiary elementów, 

- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 

- prawidłowość wykonania połączeń klejonych w elementach wykonanych w warunkach 

budowy na podstawie oceny jakości stosowanych materiałów, warunków klimatycznych w 

pomieszczeniu, w którym wykonuje się klejenie, zgodności przebiegu klejenia z technologią 

producenta kleju, 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementów konstrukcji, 

- prawidłowość wykonania złączy, 

- prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji, 

- nie przekroczenie odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór robót impregnacyjnych - wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie 

o wykonaniu robót, zgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza Inspektor nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 



PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne 

PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości 

mechanicznych i gęstości 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące odbioru 

robót związanych z wykonaniem zadania pod nazwą:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2.Zakres stosowania SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót murarskich. Roboty te obejmują: 

- przemurowanie kominów wolno stojących  

- spoinowanie murów z cegły 

- uszczelnienie od środka przewodów dymowych i wentylacyjnych masą ceramiczną lub silikatową 

1.3.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 

„Wymagania Ogólne". 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B-10024 

oraz instrukcji producentów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2.MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z 



opisem technicznym. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą normie PN-EN-1008:2004 Woda 

zarobowa do betonów. 

Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne (oleje) i muł 

2.2. Piasek  

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

budowlanych, a w szczególności: 

a)  nie może zawierać domieszek organicznych 

b)  powinien mieć frakcje różnych wymiarów: 

-  piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5mm 

-  piasek średnio – ziarnisty 0,5 - 1,0mm 

-  piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0mm 

2.3 Zaprawy 

Należy stosować systemowe zaprawy murarskie, w przypadku stosowania zaprawy przygotowywanej 

na budowie marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

Przygotowanie zaprawy do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu 

tj. w okresie ok. 3 godz..  

Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki wg 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 +5OC. Skład objętościowy składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie  w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu. 

W żadnym przypadku nie należy stosować zaprawy cementowo – wapiennej. 

2.4 Wyroby ceramiczne 

Cegła pełna klasy 20 wg PN-B 12050:1996  

-wymiary 250 x 120 x 65mm 

- masa 4,0 – 4,5kg 

- nasiąkliwość nie powinna być większa od 6% 

- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych – 10% 

Odporność na uderzenia powinna być taka aby cegła upuszczona na inne cegły z wysokości 1,5 m nie 

rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub pęknięcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 

3.SPRZĘT 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00. “Wymagania ogólne” pkt.3. 

Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 

budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta 

zastosowanych cegieł. 

 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00 “Wymagania 

ogólne”. 

Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie 



czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem bloczków z gazobetonu 

powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczna kruchość. Cegły należy 

dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym 

działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie cegieł na budowie 

nawet przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne 

rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu 

jednego dnia pracy. Cegły, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folia. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST - 00 “Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inspektora. 

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 

-  sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów.  

- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą , 

zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

- wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

- mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej O° C 

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny w murach ceglanych. 

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 

minimalna 10mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Spoinowanie należy wykonywać począwszy od 

góry do dołu elewacji. 

Nowo wzniesiony mur przez 14 dni powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem folią w sposób 

umożliwiający swobodny przepływ powietrza. 

Wszystkie przewody kominowe murowane z cegły należy od środka uszczelnić masą ceramiczną lub 

silikatową zgodnie z technologią wybranego systemu. 

Po obsadzeniu w wywierconych otworach kanałów dymowych, wentylacyjnych i nawietrzaków 

należy otwory obrobić przy użyciu piany montażowej niskoprężnej a następnie zatynkować zaprawą 

cementowo-wapienną i pomalować. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 

uzyskać akceptację Inspektora. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,  

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru  

- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  



- izolacji powierzchniowych, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest : 

- m3- ściany o gr. powyżej 25cm 

- m2- ściany o gr. poniżej 25cm 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 “Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju  

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  

- prawidłowości wykonania murów z cegły,  

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-B-12050 Cegła klinkierowa pełna klasy 35 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 

PN-92/M-47335 Betoniarki 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 

PN-ISO-9000(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2 Inne 

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.  

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano- montażowych i rozbiórkowych. 

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów  

i wymagań. 

- zeszyt I „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 

ramach zadania pt.:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

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

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 



Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95 % 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

Wymagania ogólne. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 

– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 

– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptacje Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 

PN-EN 196-6;1997, 

– sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 

– wg próby na plackach – normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść 

w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 

o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 



cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 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 terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodną z 

wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

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. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 

PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy 



PN-B-06714.26, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 

06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyspieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 

niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 

od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 



(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnia wymagana 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badanej metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metoda Ve-Be, 

– metoda stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 

PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 



Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

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

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

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

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowa 

konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

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

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 

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. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosowa c pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

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

pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która 

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). 

5.3. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 



betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.4. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.5. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

W konstrukcji deskowania należy zamontować listwę dla wykonania kapinosu 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.  

Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 

– 6 próbek na partię betonu. 

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

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

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

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

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 



Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. 

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

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 

układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma    

PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

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

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie 

z norma PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

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

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

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

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

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

100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 

normy PN-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 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 niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:Rodzaj badania Metoda badania według Termin lub 

częstość badania. 

6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne 

– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

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

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 



stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia 

– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Powierzchnie i krawędzie 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

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

powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

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

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 ] 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 ] 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 

się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 



 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

– oczyszczenie deskowania, 

– przygotowanie i transport mieszanki, 

– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

– wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

– wykonanie badan i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1.Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

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

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 

ramach zadania: 

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania SST 

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 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji związanych z wykonywaniem zadania określonego w pkt.1.1 .. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montażem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 

szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 

obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

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

Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

Wymagania ogólne. 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 

AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 

AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta 8 mm  

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kata 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym maja być 

podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

do każdej wiązki) musza znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

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

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

 



4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

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

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektowa. 

5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Ciecie prętów zbrojeniowych 

Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym lub szlifierkami z tarczami do cięcia metalu. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 

położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy dz 12 mm. Pręty o średnicy dz > 12 mm powinny być odginane 

z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 

haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 

stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej 

się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 



– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

Zbrojenie ław fundamentowych należy wklejać w istniejące ławy fundamentowe na głębokość co 

najmniej 40cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 

różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 

grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta miedzy odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 

przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 

tym pręcie, 

– różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 



zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 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 

dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

8.1. Zgodność robót. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i SST oraz pisemnymi 

poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 Wymagania ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999 



PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 

2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

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

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych podczas wykonywania zadania 

pod nazwą:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. 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. 



1.4. Określenia podstawowe 

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. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

Wymagania ogólne. 

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

„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. Zaprawy budowlane  

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 okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowej 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 cementowych 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. 



3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 Wymagania ogólne. 

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, 

– pompy do zapraw, 

– przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

4.1. Transport materiałów 

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma 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 Wymagania ogólne. 

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 0°C. 

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur”. 

– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 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-proc. 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 norma 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 JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

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 badan 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 badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B- 

10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacja projektowa 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 Wymagania ogólne. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnie 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.  

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

surowych na płaszczyznę poziomą. 

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 Wymagania ogólne. 

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 miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

– 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 Wymagania ogólne. 

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 nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 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. 
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1.  WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane dla kontraktu  pn.:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

następujących robót: 

-  montaż nawietrzaków 

- wykonanie kanałów wentylacyjnych 

- wykonanie kanałów kominowych 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów 

stalowych . 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 

"Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora. 

 



2.  MATERIAŁY 

2.1.  Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST–00 Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami SST. 

2.2.  STAL KONSTRUKCYJNA 

2.2.1.  Wyroby walcowane  

stal konstrukcyjna S235JR 

pręty Ø 12 

2.2.2. Wyroby prefabrykowane 

- rura stalowa ocynkowana Ø 150mm 

- rura stalowa ocynkowana Ø 150 mm z otuliną z wełny kamiennej o λ≤0,036W/mK pokrytej folią 

aluminiowa oraz zabudowana blacha aluminiową 

- rura izolowana Ø 150mm z blachy kwasoodpornej 1.4404 

2.3.  ŁĄCZNIKI 

-  kotwy sworzniowe mechaniczne 

- śruby fosfatowe do drewna 3,5x45mm 

Wszystkie łączniki powinny posiadać atesty 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: . 

spawarkami, 

palnikami gazowymi, 

żurawiami samochodowymi  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

4.  TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Elementy stalowe ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby 

podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość uszkodzenia 

powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w 

zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w 

możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1,  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997 

Klasy konstrukcji stalowych ze względu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008. 

Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 

sprawdzone pod względem: 

gatunku stali, 

asortymentu, 

własności, 

wymiarów i prostoliniowości. 

5.2.  Scalanie elementów 

Montaż elementów stalowych na budowie 

Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 

ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i 

potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 



- położenie osi elementów stalowych 

- prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 

- położenie osi elementów stalowych 

5.3. Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części 

łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie 

szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 

wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie 

„siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny 

zaczyna trzaskać. 

5.4. Wentylacja 

Kanały wentylacyjne systemowe należy montować ok. 25 cm od ściany zewnętrznej. Obejmy 

montować co min 1,5 m. Kanały wyprowadzić 30 cm ponad powierzchnię połaci dachowej. Na końcu 

zamontować odskraplacz i zakończyć daszkiem. W ścianach zamontować rury stalowe ocynkowane o 

średnicy ϕ150 mm i podłączyć je do projektowanych kanałów wentylacyjnych. Przestrzeń między 

rurami a ścianami wypełnić materiałami elastycznymi np. matą z pianki polietylenowej. Otwory 

wykończyć kratkami wentylacyjnymi okrągłymi o średnicy ϕ150 mm. Dla zwiększenia sztywności 

konstrukcji kanałów ponad dachem należy je usztywnić przy pomocy dwóch prętów Ø12 mm 

przyspawanych do obejm na kominach 

5.5 Komin dymowy 

Piec kaflowy przyłączyć do komina przez redukcję ϕ150/130 mm oraz rury i kolanka kwasoodporne 

ϕ130 mm o grubości blachy 2 mm. Kanał wyprowadzić 150 cm ponad powierzchnię połaci dachowej. 

W celu uszczelnienia przejścia przez dach należy użyć kołnierza o średnicy ϕ250 mm. 

Łączenia należy uszczelnić uszczelniaczem kominkowym do temp. min 1200oC. Dla zwiększenia 

sztywności konstrukcji komina dymowego ponad dachem należy go usztywnić przy pomocy dwóch 

prętów Ø12 mm przyspawanych do obejm na kominie. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 

6.2.1. MATERIAŁY  

Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 

podanymi w niniejszej ST. 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 

Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 

Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu ), znakowanie i opakowanie 

Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

ELEMENTY STALOWE 

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w 

niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz 

warunkom podanym w niniejszej SST. 

6.2.2.  Kontrola w czasie transportu  

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

6.2.3.  Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 



- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

- wykonanie i kompletność połączeń 

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST–00   Wymagania ogólne. 

Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 

konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Dla konstrukcji istniejącej podlegającej renowacji jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. 

 

 8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, 

świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 

świadectwa jakości materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru 

częściowego. 

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję 

uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach niniejszej SST dały wyniki 

pozytywne 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 Wymagania 

Ogólne. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

2 PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

3 PN-EN 10027-1:1994     Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 

4 PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

5 PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 

6 PN-EN 10204+Ak:1997   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

7 PN-90/H-01103               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

8 PN-87/H-01104               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie. 

9 PN-88/H-01105           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie   i 

transport.     

10 PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów 

i masy. 

11 PN-EN 10056-1:2000    Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary.    

12 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancja kształtu i wymiarów. 

13 PN-EN 10056-2:1998 

/Ap 1:2003 (poprawka) 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancja kształtu i wymiarów. 

14 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

15 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

16 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 



2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, 

z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, 
W-wa 1989r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST „Roboty Zduńskie” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót zduńskich przy realizacji zadania pt.: 

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Postawienie pieca kaflowego pokojowego 

Przebudowa pieca kuchennego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

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. 



roboty zduńskie – wszystkie prace zduńskie związane z wykonaniem pieców kaflowych winny być 

zgodne z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i 

zawartej umowy, 

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-

00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie wbudowane i używane materiały powinny spełniać warunki określone w aktualnie 

obowiązujących polskich normach PN: BN: oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa klasy „B” oraz 

świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. 

2.1. MATERIAŁY Z ROZBIÓREK DO ODZYSKU I PONOWNEGO WBUDOWANIA 

Kafle z rozbiórki należy posegregować i ocenić ich jakość. Jeżeli kafle te nadają się do dalszego 

użytku należy oczyścić je z zaprawy i zabrudzeń. Powinny być one równe, bez pęknięć i gładkie. 

Kafle powinny spełniać warunki określone w normach : 

PN-58/B-12041, PN-71/B-40152, PN-71/B-40152 

2.2. MATERIAŁY DO WYKONYWANIA ROBÓT ZDUŃSKICH 

cegła piecowa wypalana z chudej gliny według PN-75/B-12001 

cegła szamotowa z gliny ogniotrwałej PN-76/H-12030 (o średniej odporności na wysoką temperaturę, 

klasa „D”) 

płytki ceramiczne – szamotowe PN-76/H-12030 

glina zwykła średnio tłusta BN-62/6738-02 

glina ogniotrwała szamotowa PN-76/H-12030 

kafle środkowe, narożne, wieńcowe i cokołowe PN-58/B-12041, PN-71/B-40152 

klamry do wiązania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o średnicy 3-5mm 

osprzęt piecowy : 

- żeliwne ruszty piecowe i kuchenne – BN-85/4817-03 

- żeliwne drzwiczki piecowe – BN-84/4817-09 

- rury zapiecowe – BN-85/4817-12 

woda do betonów i zapraw PN-88/C-32250 

2.2.1 Wyroby ceramiczne do budowy pieców i trzonów kuchennych 

Cegła zwykła ceramiczna powinna spełniać wymagania normy państwowej. Klasa cegły nie powinna 

być niższa niz. 150. 

Cegła szamotowa powinna spełniać wymagania normy państwowej. 

Każdy kafel przed jego wbudowaniem powinien być sprawdzony, przy lekkim uderzeniu młotkiem 

stalowym, w stanie powietrzno- suchym kafle powinny wydawać czysty dźwięk. 

Kafle wbudowane w ściany przednie (widoczne) pieca lub trzonu kuchennego powinny być gatunku I 

lub II, mieć powierzchnie jednolita w odcieniu, w przypadku kafli białych - bez rys włoskowatych, 

bez odprysków i odbić na krawędziach, narożach i licach. Obecność rys włoskowatych jest 

dopuszczalna dla kafli barwnych. 

Na boczne i tylne ściany (niewidoczne) pieca dopuszcza się stosowanie kafli gatunku III z drobnymi 

uszkodzeniami, z rysami włoskowatymi i zaciekami szkliwa oraz z nielicznymi pasemkami nie 

pokrytymi szkliwem. 

Nośność kafla na zginanie nie powinna być mniejsza niż 120daN, z tym ze kafli prostokątnych nie 

mniej niż 80daN. 

2.2.2 Zaprawy 

Glina stosowana do zaprawy zduńskiej powinna być średniej tłustości, nie sypka w stanie suchym, nie 

powinna zawierać bryłek ilu i powinna być wola od zanieczyszczeń węglem, resztkami roślinnymi, 

ziarnami kamieni itp.. 



Piasek stosowany do chudzenia gliny powinien spełniać wymagania normy, być czysty, bez 

domieszek organicznych i kamieni. 

Woda powinna spełniać wymagania określone w normie dla wody stosowanej do celów budowlanych. 

Zaprawa zduńska zwykła powinna być przygotowana przez zarobienie gliny woda i przez urabianie 

masy do uzyskania jednolitej plastyczności. Jeżeli zaprawa okaże się zbyt sucha, należy dodać gliny 

zwyklej lub ogniotrwałej (o wysokim punkcie topnienia). W razie konieczności chudzenia zaprawy 

należy dodać czystego drobnoziarnistego piasku lub drobnego proszku ceglanego. Zaprawa w czasie 

próby zgniatania w ręce powinna pozostawić na dłoni lepki osad, a na próbce powinny odcisnąć się 

linie dłoni. 

Zaprawa ogniotrwała (szamotowa)powinna być przygotowana z gliny ogniotrwałej i mączki 

szamotowej. Proporcja objętościowa gliny i maczki szamotowej powinna wynosić 1:3. Zaprawę 

należy starannie urobić ręką do stanu jednolitej plastyczności. 

2.2.3. Osprzęt 

Należy stosować osprzęt typowy odpowiadający wymaganiom PN do pieców ogrzewczych: drzwiczki 

paleniskowe, drzwiczki popielnikowe, ruszt, rurę łącząca piec z przewodami dymowymi długości 400 

mm, 

Drzwiczki piecowe paleniskowe powinny mieć szczelne, doszlifowane, stykające się powierzchnie. 

Drzwiczki paleniskowe i popielnikowe mogą być umieszczone na wspólnej ramie lub w oddzielnych 

ramach. W piecach przenośnych drzwiczki paleniskowe i popielnikowe powinny tworzyć jeden 

zestaw. Rama drzwiczek paleniskowych powinna być na obwodzie obłożona paskiem ogniotrwałego 

metanalu o wymiarach 2X100 mm. 

Do pieców stałych należy stosować ruszty płytowe, składające się z prętów o przekroju trapezowym i 

ramki. Odstęp w świetle miedzy dolnymi (po ułożeniu) krawędziami prętów nie powinien być 

mniejszy niz. 10mm. Całkowita powierzchnia rusztu nie powinna być mniejsza niż 380 cm2.  

Długość piecowych rur dymowych powinna być nie mniejsza niż 300mm, 

Drzwiczki wycierowe powinny mieć wymiary 80X80 lub 140X80mm i być osadzone w ramkę z 

kątownika o przekroju co najmniej 20X20X3 mm. 

Skrzynka na popiół w trzonach kuchennych powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości co 

najmniej 1,5mm. Wysokość skrzynki powinna wynosić 100mm i być wyższa od wysokości popielnika 

o 60 mm. 

Płyty przykrywające z otworami lub bez otworów (gładkie) powinny mieć wymiary powierzchni : 

- od trzonów mieszkaniowych stałych - 640X320 mm, 

- od trzonów mieszkaniowych przenośnych - 600X300 mm, 

Rama pieca kuchennego powinna być wykonana z kątownika 35X35X3, 40X40X4 mm, lub 50X50X5 

mm. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót zduńskich 

Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie. Stosowany sprzęt i narzędzia muszą być 

odpowiednie do tego typu robót, gwarantując ich bezpieczne wykonanie. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Transport materiałów 

Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie. Stosowane środki transportu powinny 

gwarantować bezpieczny transport materiałów, chroniąc go przed uszkodzeniem. Wywożony gruz 

powinien być zabezpieczony przed przypadkowym wysypaniem i kurzem podczas transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót zduńskich 



Temperatura pomieszczeń, w których wykonywane są stałe piece grzewcze nie może być niższa niż 

+5oC. 

Przed przystąpieniem do budowy pieca należy sprawdzić drożność przewodu dymowego, w razie 

potrzeby przewód dymowy należy udrożnić i wyczyścić 

5.2. Bezpieczeństwo wykonywania pracy 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót piecowych należy sprawdzić, czy stanowisko pracy jest 

zabezpieczone przed wypadkiem. 

Przycinanie kafli i cegieł powinno być dokonywane w okularach ochronnych. Należy zwrócić uwagę 

pracownikom, iż szlifować należy przy zamkniętych ustach i oddychać przez nos. W pobliżu miejsca 

szlifowania kafli nie wolno przebywać osobom postronnym. Po zakończeniu szlifowania pył należy 

skropić wodą i zamieść. 

Ubranie robocze powinno być szczelne i zapobiegające przedostaniu się pyłu do skóry. 

Należy stosować przy wykonywaniu robót rusztowania kozłowe. Ustawienie rusztowań na belkach, 

cegłach itp. jest niedopuszczalne. Pomost rusztowań należy wykonać z desek grubości 32 mm., 

ułożonych podwójnie na zakład. 

W przypadku konieczności sprawdzenia komina należy w miejscach niebezpiecznych stosować pasy 

bezpieczeństwa.  

5.3. Podstawowe wymagania przy wykonywaniu robót zduńskich 

5.3.1. Posadowienie stałych pieców ogrzewczych 

Piece stałe powinny być wykonane na fundamencie o wymiarach poziomych równych wymiarom 

pieców tj. bez stosowania odsadzek. 

Na stropach żelbetowych fundament powinien być wykonany z cegły ceramicznej pełnej ułożonej na 

zaprawie zduńskiej lub cementowo-wapiennej i wypełniać przestrzeń od poziomu stropu do 

powierzchni podłogi. 

Zabrania się: 

- ustawiania pieców ogrzewczych stałych na posadzce lub podłodze, 

- wykonywania pieców ogrzewczych bezpośrednio na stropach drewnianych. 

W przypadku stropów drewnianych piece należy opierać na dwuteownikach lub ceownikach 

walcowanych o wysokości nie mniejszej nią 120 mm, umocowanych w murze na zaprawie 

cementowej na głębokości nie mniejszej niż 25 cm. Stopki belek nie powinny zmniejszać światła 

przekroju kanałów dymowych. Między belkami stalowymi należy wykonać płaskie sklepienie ceglane 

lub płytę żelbetową, a następnie fundament z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwpożarowym. 

Dopuszcza się oparcie belek stalowych na murze o grubości 12 cm z równoczesnym ułożeniem na 

murze blachy stalowej o grubości 3 – 4 mm powodującej rozłożenie obciążenia na większa 

powierzchnię muru. 

5.3.2. Zabezpieczenia 

Ze względów higienicznych należy zapobiegać gromadzeniu się i przypiekaniu kurzu na 

wewnętrznych powierzchniach pieców oraz przenikaniu gazów spalinowych do pomieszczenia. 

Gromadzeniu się kurzu należy zapobiegać przez zastosowanie gładkich powierzchni zewnętrznych, a 

przypiekaniu kurzu – przez utrzymanie temperatury zewnętrznej powierzchni pieca nie wyższej niż 

+80oC. 

W celu zapobieżenia przenikania do pomieszczenia gazów spalinowych należy zapewnić: 

- szczelność obudowy pieca, 

- hermetyczność drzwiczek 

5.3.3. Wymagania ochrony przeciwpożarowej 

Piece ustawione na stropie nieogniotrwałym powinny być od niego izolowane warstwa ogniotrwałą, 

np. warstwa betonu o grubości 50 mm. 

Nieogniotrwała podłoga powinna być przed paleniskiem pokryta blachą grubości co najmniej 0,75 

mm i wymiarach poziomych 400X500 mm. 

Odległość pieców mieszkaniowych z kafli lub cegieł od drewnianych elementów budynku powinna 

wynosić: 



- od elementów otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych przed ogniem - 

150mm, 

- od części nie otynkowanych lub zabezpieczonych przed ogniem w inny sposób - 500mm. 

Odległość sklepienia stałego pieca od otynkowanego stropu drewnianego powinna wynosić co 

najmniej : 

- w pokojach o wysokości poniżej 3,0m - 30 cm, 

- w pokojach o wysokości równej lub większej niż 3,0m - 20 cm. 

Piece ogrzewające 2 pomieszczenia powinny być izolowane od drewnianej ściany otynkowanej z 3 

stron (boki i góra) warstwą ceglaną o grubości 25 cm. 

Odległość metalowych rur odprowadzających spaliny (dymowych) z pieców powinna wynosić co 

najmniej: 

- od elementów nie rozprzestrzeniających ognia - 50 mm, 

- od elementów rozprzestrzeniających ogień z niepalna okładziną - 250 mm, 

- od elementów rozprzestrzeniających ogień bez niepalnej okładziny - 500mm. 

W przypadku drewnianych stropów lub podłóg piece powinny być ustawiane na blasze stalowej o 

grubości co najmniej 0,75mm. Podkładki stalowe powinny być również stosowane w przypadku 

stropów nie 

rozprzestrzeniających ognia, lecz przy stosowaniu podłóg z tworzyw sztucznych lub gumy. 

5.3.4. Połączenie pieców z przewodami dymowymi 

Połączenie pieca z kanałem dymowym należy wykonać za pomocą redukcji ϕ150/130 mm oraz rury i 

kolanka kwasoodporne ϕ130 mm o grubości blachy 2 mm. 

Przewody łączące piec z kanałem odprowadzającym spaliny powinny być wykonywane z co najmniej 

2% wzniesieniem w kierunku przepływu spalin. Wyloty tych przewodów nie powinny wystawać poza 

wewnętrzną powierzchnię przewodów dymowych. 

Połączenia przewodu odprowadzającego spaliny ze ścianą pieca i ścianą komina powinny być 

szczelne i uszczelniane. 

Średnice rur odprowadzających spaliny powinny wynosić co najmniej : 

- w piecach o dużej pojemności - 150mm, 

- w piecach o średniej i małej pojemności - 120mm. 

Przy opalaniu węglem zabrania się stosowania przy piecach przyrządów do zamykania wlotów do 

komina (zasuw). 

Do jednego przewodu dymowego należy dołączać piece lub trzony kuchenne zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi przewodów dymowych. 

Odległość miedzy środkami geometrycznymi przewodów odprowadzających spaliny włączonych do 

tego samego komina, powinny wynosi co najmniej 250mm. 

Zabrania się łączenia pieców z przewodami wentylacyjnymi. 

Przekrój przewodów dymowych może być kwadratowy, prostokątny lub kołowy. 

Przekrój przewodu kwadratowego powinien mieć wymiary co najmniej 140X140mm, mniejszy bok 

przekroju prostokątnego - co najmniej 100mm, a minimalna średnica kanału dymowego kołowego 

powinna wynosić 150mm. 

5.5. Wykonywanie robót zduńskich 

5.5.1. Piece stale 

Wykonywanie stałych pieców kaflowych powinno obejmować następujące czynności : 

- roboty przygotowawcze tj. dobór kafli pod względem jakości i odcieni szkliwa oraz przycinanie 

kafli, 

- posadowienie pieca, 

- wykonanie podstawy pieca, 

- wykonanie ścian zewnętrznych pieca, tj. ustawienie kafli, spinanie kafli, wypełnianie wnętrza kafli i 

wykonanie wykładziny (futrówki), osadzenie rusztu i drzwiczek, 

- wykonanie ścian wewnętrznych, 

- wykonanie sklepienia, 



- roboty wykończeniowe. 

W celu doboru kafli pod względem odcieni szkliwa należy układać na podłodze kafle środkowe z 

kaflami środkowymi i naroża z narożnymi w tylu rzędach, ile warstw ma wykonywany piec 

ogrzewczy. W ścianie przedniej pieca wbudowane kafle powinny mieć powierzchnie jednolita w 

odcieniu o stopniowym przejściu od kafli ciemniejszych od spodu pieca do jaśniejszych przy warstwie 

wieńczącej. Na ściany przednie stosujemy kafle o krawędziach prostoliniowych, bez uszkodzeń i skaz 

na szkliwie. 

Kafle płaskie należy przycinać do właściwego wymiaru tak, aby przycięte brzegi tworzyły ściśle kąt 

prosty, nadmiar wymiaru kafla powinien być usunięty równomiernie ze wszystkich 4 boków tak, aby 

płaszczyzna kafla nie została uszczuplona wskutek podcięcia brzegów. Po przycięciu należy boki kafli 

dokładnie oszlifować kamieniem ściernym. W przypadku stosowania kafli płaskich białych obrzeże 

szkliwa należy nieznacznie zaokrąglić. Na obrzeżach kafli płaskich kolorowych należy zeszlifować 

warstwę szkliwa pod katem 45° tak, aby uzyskać połowę fazy o szerokości 1 mm : w oblicowaniu 

otrzymuje się całą fazę ze spoiną o szerokości 0,5 mm oraz 2 połowy fazy - łącznie 2,5 mm. Przy 

zastosowaniu kafli płaskich białych spoina pionowa powinna mieć grubość nie większą od 0,5 mm, a 

spoina pozioma - 1 mm. 

Kafle fazowane powinny być przycinane w miarę potrzeby i szlifowane tak, aby szerokość spoin nie 

przekraczała 1 mm. 

W oblicowaniu z kafli majolikowych fazowanych spoiny pionowe i poziome powinny mieć szerokość 

po 1 mm, a z kafli majolikowych gładkich spoina pionowa powinna mieć szerokość 0,5 mm, a spoina 

pozioma - 1 mm. 

Kafle kwadratelowe należy przycinać i wyrównywać do prostokąta z usunięciem nierówności, 

zacieków szkliwa itp. szerokość spoiny pionowej i poziomej nie powinna przekraczać 2 mm. 

Podstawę pieca należy wykonać z kafli skrzynkowych lub kafli przeciętych na pól, tworzących 

skrzynkę. Skrzynki powinny być ustawione wzdłuż krótszych boków obrysu pieca z zachowaniem 

jednakowego poziomu ich wierzchniej powierzchni. Wnętrza skrzynek należy wypełnić zaprawa i 

tłuczniem. Na skrzynkach należy układać kątowniki stalowe równolegle do dłuższych boków pieca, a 

miedzy kątownikami - płytę z blachy stalowej o grubości 1,5-2 mm. 

Ściany zewnętrzne pieca kaflowego o średniej pojemności powinny mieć grubość 7-8 cm, a pieca 

kaflowego o dużej pojemności -12 cm; warstwa zewnętrzna powinna być wykonana z kafli, a 

wykładzina wewnętrzna z cegieł szamotowych. 

Wykonywanie ściany zewnętrznej należy rozpocząć od ustawienia kafli narożnych na zaprawie 

zduńskiej z powleczeniem zaprawą również dolnych kołnierzy kafli. W celu utrzymania kafli we 

właściwej pozycji należy pod dolne kołnierze podsunąć tłuczeń ceglany lub odpadki kafli. Po 

sprawdzeniu prawidłowości ułożenia kafli narożnych w poziomie i pionie należy na sucho ustawić 

kafle środkowe z dopasowaniem do kafli narożnych. Przestrzeń miedzy kaflami narożnymi powinna 

odpowiadać krotności całych kafli środkowych, poszczególne ściany powinny być wykonywane z 

przewiązywaniem spoin. 

Przy ustawianiu kafli należy pozostawić starannie wymierzone otwory na armaturę piecową. Kafle na 

zaprawie powinny być osadzane według jednego z dwóch sposobów: po zamoczeniu kołnierza kafla 

należy na kołnierz dolny i boczny nałożyć zaprawę, kafel z zamoczonym kołnierzem należy osadzić 

bez zaprawy, a po osadzeniu- zalać spoinę rzadka zaprawa zduńską. Nadmiar zaprawy powinien być 

usunięty ręką z równoczesnym wciskaniem zaprawy do wnętrza spoiny. 

Każda następną warstwę kafli należy ułożyć dopiero po dostatecznym stężeniu zaprawy warstwie 

poprzedniej. 

Spoiny kafli gładkich należy przeciągnąć cienka blachą aluminiową w celu otrzymania spoiny 

wgłębnej, zabezpieczając płaszczyzny kafli przed odpryskami szkliwa powstającymi przy naciskaniu 

na siebie rozgrzanych kafli. Wgłębienie spoiny powinno wynosić 2-3 mm. Po osadzeniu 3 rzędów 

kafli należy wykonać spinanie kafli za pomocą sprężystych spinaczy (klamer) .Na każdym kołnierzu 

kafla gładkiego powinny być umieszczone 2 spinacze obejmujące sąsiednie kołnierze kafli: kafle 

kwadratelowi powinny być wiązane poziomo co druga warstwa, a pionowo - co czwarta warstwa. 



Spinacze powinny być tak dopasowane, aby nie były zbyt luźne lub aby nie ściągały kołnierzy zbyt 

mocno. Nad drzwiczkami 

paleniskowymi cały rząd kafli powinien być dodatkowo przewiązany jednym drutem. Spinacze 

powinny być wykonane z drutu stalowego o średnicy 2,8-3 mm, pokrytego miedzią lub cynkiem. 

Po spięciu 3 warstw kafli należy wnętrza dwóch dolnych warstw kafli wypełniać płytami 

szamotowymi o wymiarach 14x14x2,5 cm. Wnętrza kafli powinny być zwilżone mokrą szmatą, a 

płytki szamotowe- uprzednio zamoczone. Po założeniu na płytę plastycznej zaprawy zduńskiej należy 

ją mocno wcisnąć we wnętrze kafla tak, aby nadmiar zaprawy był wyciśnięty na zewnątrz. Miejsca 

miedzy kołnierzami powinny być wypełnione niezbyt gęstą zaprawą zduńską, z dodatkiem tłucznia 

ceglanego o ziarnach 5 i 10mm (w stosunku 1:1); 

stosunek objętościowy zaprawy i tłucznia powinien wynosić 1:3. W wypełnieniu kafli i przestrzeni 

miedzy kołnierzami nie wolno pozostawiać miejsc nie wypełnionych, a wypełnienie nie powinno 

wystawać ponad kołnierzami. 

Po wypełnieniu kafli i miejsc miedzy kołnierzami należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 

wewnętrzną szmatą zamoczona w rzadkiej zaprawie zduńskiej, a następnie wykonać wykładzinę z 

płytek szamotowych grubości 2-3 cm lub z cegły szamotowej (w przypadku pieców o dużej 

pojemności). Płytki lub cegły powinny być uprzednio namoczone a następnie dociśnięte mocno do 

powierzchni poprzedniej warstwy ściany. Spoiny pionowe wykładziny nie powinny być szersze od 2 

mmi usytuowane mijankowo w stosunku do spoin kafli. 

Umocowanie drzwiczek paleniskowych do ścian pieca powinno być zabezpieczone przed działaniem 

ognia. Śruby kotwiące powinny być zakotwione zagiętymi końcami w ścianach paleniskowych poza 

zasięgiem oddziaływania ognia, a na zewnątrz drzwiczki należy przyciągać zakrętkami do ściany 

piecowej. Kafle powinny zachodzić na ramę drzwiczek co najmniej 2 cm. 

Szerokość popielnika nie powinna być większa od szerokości rusztu nad paleniskiem. Spód rusztu 

powinien mieć spadek w kierunku od drzwiczek paleniskowych do tylnej ścianki popielnika; różnice 

poziomów obu końców rusztu powinny wynosić 3-5 cm. Ruszt należy tak układać w palenisku, aby 

mógł być łatwo wyjęty w razie uszkodzenia lub potrzeby wymiany. Ruszt powinien być oparty wzdłuż 

węższego boku. Odległość krawędzi zewnętrznych rusztu od lica zewnętrznego pieca nie powinna być 

mniejsza od 8 cm. Komorę paleniskowa należy obmurować ścianką z cegły szamotowej na zaprawie 

szamotowej. Ściany komory paleniskowej powinny mieć grubość nie mniejsza niż 6,5 cm i być 

wylepione glina. Głębokość komory paleniskowej nie powinna być mniejsza od 25 cm, a szerokość 

nie mniejsza niż 20 cm. Wysokość komory paleniskowej w piecach komorowych nie powinna być 

mniejsza od 60 cm. Wymiary przekroju dyszy łączącej komorę paleniskowa w piecach komorowych z 

komora spalania nie powinna być mniejsza niż 15X15 cm. 

W celu powiększenia masy akumulacyjnej w komorze spalania (płomieniowej) pieców komorowych 

oraz w kanale paleniskowym pieca kanałowego jednozwrotnego należy wykonywać ruszt (przegrodę 

krzyżową) z cegieł szamotowych ustawionych na romb w dwóch wzajemnie prostopadłych 

kierunkach. Wysokość każdej warstwy nie powinna być mniejsza od 13cm. Odstępy miedzy cegłami 

w piecach komorowych powinny wynosić 7-12 cm. Cegły rusztu nie powinny dotykać ścian pieca- 

należy pozostawiać przeswity10-20mm. 

Kanał opadowy (komora zbiorcza) w piecu komorowym powinien mieć wymiary przekroju 

poprzecznego co najmniej 12X25 cm. 

Sklepienie pieca powinno być wykonywane z 2 warstw cegieł lub płytek szamotowych opartych na 

wykładzinie ścian zewnętrznych lub na dolnych kołnierzach ostatniej warstwy kafli oraz na 

wewnętrznych ścianach pieca. Sklepienie należy układać na zaprawie zduńskiej z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. Wierzch sklepienia należy wykończyć gładko kaflami z wypełnionymi 

kołnierzami lub płytkami szkliwionymi ułożonymi na zaprawie zduńskiej. Grubość sklepienia wraz z 

warstwą z kafli nie powinna być mniejsza od 16 cm. Cegieł szamotowych nie należy moczyć, lecz 

należy je tylko zmywać wodą dla usunięcia pyłu. 

Nie dopuszcza się stosowania zasuw przy wylocie pieców do kanałów dymowych. 

5.6. Roboty wykończeniowe pieców 



Roboty wykończeniowe pieców powinny obejmować: 

- okredowanie spoin miedzy kaflami, 

- pomalowanie zewnętrznych części metalowych farba grafitowa, 

- wylepianie zaprawa szamotowa z dodatkiem tłucznia ceglanego tarcz ochronnych drzwiczek 

paleniskowych, zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu i deformacji drzwiczek. 

5.7.Przepalenie pieców 

Przed oddaniem do użytkowania piece powinny być osuszone przez kilkunastokrotne umiarkowane 

przepalanie. 

Piece ogrzewcze o objętości do 1,0m3 należy przepalać nie mniej niż 12 razy, a piece o objętości 

ponad 1,0 m3 - nie mniej niz. 18 razy. Przepalanie w piecu powinno być dokonywane codziennie lub 

co drugi dzien. 

Przy przepalaniu pieców należy wykonywać następujące kolejne czynności :  

- przed każdorazowym rozpaleniem pieca dokładnie oczyścić ruszt z żużla i popiołu oraz usunąć 

popiół z paleniska,  

- na ruszcie należy rozpalać drzazgi lub inną podpałkę, 

- na rozpalonej podpałce rozkładać ok.2-3 kg węgla.  

Podczas rozpalania drzwiczki popielnikowe powinny być otwarte, a drzwiczki paleniskowe 

domknięte. Zabrania się przy przepalaniu pieca zakładać na zaczep beleczki drzwiczek i zakręcać 

śrubę dociskową. W przypadku bardzo dużego ciągu w piecu, drzwiczki paleniskowe należy 

przymknąć, pozostawiając jedno lub dwucentymetrową szczelinę. W trakcie przepalania pieca należy 

zwracać uwagę na barwę płomienia i na tej podstawie oceniać prawidłowość ciągu w przewodzie 

kominowym. Płomień palącego się w piecu węgla w kolorze jasnoczerwonym wskazuje na dobre 

spalanie, w kolorze zaś żółtawym - na niewłaściwe spalanie węgla. Po rozżarzeniu się węgla należy 

dokładać do paleniska nowa porcje w ilości 2-3 kg i powtarzać te czynność 3-4 razy w ciągu 

jednodobowego palenia. Po wypaleniu się węgla nie wolno zakręcać drzwiczek za pomocą śruby 

dociskowej. 

Po 12 lub 18 przepaleniach - zależnie od objętości pieca – należy napalić w piecu tak, jak to ma 

miejsce w warunkach eksploatacyjnych. 

Po zakończeniu przepalania pieca lub trzonu kuchennego należy, jeżeli pomieszczenie nie będzie 

ogrzewane w zimie, utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę powyżej 0°C w ciągu co najmniej 14 

dni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi. 

- sprawdzenie odchylenia od poziomu górnej powierzchni pieca. 

- sprawdzenie prawidłowości posadowienia pieca. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podstawy pieca. 

- sprawdzenie osadzenia rusztu, drzwiczek, rury zapiecowej i blachy przypiecowej. 

- dobór i kolor kafli na froncie. 

- sprawdzenie staranności wykonania robót wykończeniowych. 

- weryfikację certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Piece kaflowe obmierza się w m3 (z dokładnością do 0,01m3) według ich wymiarów zewnętrznych 

bez potrącenia kubatury kanałów, komór paleniskowych, piekarników, kotłów i innych nie 

wypełnionych części. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 



Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót. Odbioru robót należy dokonać zgodnie 

z Warunkami technicznymi oraz warunkami umowy i aktualnie obowiązującymi przepisami / 

normami. Użytkownik winien otrzymać od Wykonawcy instrukcję użytkowania pieca kaflowego, co 

należy potwierdzić w protokole odbioru prac zduńskich. 

Wszystkie materiały wykorzystane (wbudowane) w trakcie wykonywania prac muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w SST oraz zgodne, co do ilości i rodzaju z przedmiarem robót. 

Inspektor Nadzoru może okresowo (w dowolnym czasie) kontrolować dostarczone na budowę 

materiały oraz jakość wykonywania prac. Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niewłaściwe 

i niezgodne z normami i SST muszą być usunięte z placu budowy i nie mogą być absolutnie 

wykorzystane do wykonania robót. 

8.1.Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny pieców i trzonów kuchennych powinien być dokonywany przez sprawdzenie: 

- jakości wbudowanych materiałów i wyrobów, 

- zachowania wymagań ochrony przeciwpożarowej, 

- prawidłowego osadzenia i wykończenia osprzętu, 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni i wyglądu oblicowania oraz grubości i wykończenia 

spoin, 

- ciągu w piecu podczas próby palenia. 

Zgodność właściwości technicznych kafli, cegieł i płyt szamotowych, cegieł ceramicznych 

budowlanych i sprzętu z wymaganiami obowiązujących norm powinna być sprawdzona na podstawie 

zaświadczeń o jakości doręczonych przez producenta lub w wyniku badan. 

Plastyczność zaprawy zduńskiej użytej do wykonania pieca lub trzonu należy sprawdzić podczas 

wykonywania robót zduńskich, stosując próbę ugniatania zaprawy. 

Sprawdzenie powinno obejmować: 

- usytuowanie i wymiary zewnętrzne, 

- konstrukcję pieca (podczas budowy), a w szczególności:  

- grubość i materiał ścian oraz wykładzin,  

- wypełnienie wnętrz kafli,  

- układ kanałów zależnie od typu pieca, 

- połączenie kafli za pomocą spinaczy,  

- posadowienie pieca 

- podłączenie pieca do przewodu dymowego. 

Sprawdzenie zachowania wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca dostarczy pozytywną opinię kominiarską wykonaną po zakończeniu robót zduńskich. 

8.2 Odbiór osprzętu i sprawdzenie szczelności pieca 

Odbiór osprzętu powinien polegać na sprawdzeniu : 

- szczelności umocowania ramy drzwiczkowej w piecach oraz obłożenia jej pasem azbestu, 

- prawidłowości osadzenia drzwiczek paleniskowych i popielnikowych w piecach, 

- zabezpieczenia tarczy drzwiczek paleniskowych płytką szamotowa lub przez wylepienie zaprawą 

szamotową, 

- prawidłowości osadzenia ramy wieńczącej w piecach, 

- wykończenia części metalowych. 

Szczelność drzwiczek piecowych należy badać przez założenie wokół zamknięcia kartki papieru i 

wyciąganie jej po zamknięciu i dokręceniu drzwiczek śrubą; szczelność drzwiczek powinna być taka, 

aby wyciągniecie papieru nie było możliwe. 

Gazy spalinowe podczas palenia w piecu ogrzewczym nie powinny wydostawać się przez uchylone 

drzwiczki paleniskowe przy otwartych jednocześnie drzwiczkach popielnikowych. 

Ciąg w piecu powinien być słyszalny w odległości 50 cm od pieca. Ponadto ciąg należy sprawdzić 

przez przyłożenie zapalonej świecy lub zapałki do uchylonych drzwiczek paleniskowych. Płomień 

powinien być skierowany w stronę paleniska i zając położenie poziome, a nawet przygasnąć. 

8.3. sprawdzenie pozostałych wymagań 



Barwa widocznych ścian pieców ogrzewczych i trzonów kuchennych powinna być jednolita 

Odchylenie płaszczyzny licowej pieca od pionu nie powinno być większe niz. 3 mm na całej jego 

wysokości. 

Odchylenie od poziomu warstwy oblicowania pieców ogrzewczych mieszkaniowych nie powinno być 

większe na całej długości warstwy niz. 2 mm. 

Odchylenie konstrukcji szkieletu zewnętrznego trzonów przenośnych od poziomu i pionu na długości 

lub szerokości albo na wysokości trzonu nie powinno być większe od 2 mm. 

Spoiny oblicowania z kafli gładkich powinny być wgłębione na 2-3 mm i kredowane. 

Należyte przyleganie okładziny nad nawierzchnia trzonów kuchennych z kafli lub płytek szkliwionych 

należy badać przez lekkie opukiwanie w kilku dowolnie wybranych miejscach okładziny; głuchy 

dźwięk wskazuje na niedostateczne przyleganie okładziny do podłoża. 

8.4. Ocena ostateczna 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne podane są pozytywne, wykonany piec należy 

uznać za zgodny z niniejszymi warunkami. 

Przypadku wystąpienia usterek należy sporządzić protokół; podać termin ich usunięcia. 

Odbiór końcowy i przekazanie pieca lub trzonu kuchennego powinno być potwierdzone zapisem w 

protokole komisyjnego odbioru. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Płatności . 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-58/b-12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru. 

PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podział, nazwy, określenia. 

PN-71B/40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania. 

PN-71/B-40153 Piece ceramiczne stałopalne. Wymagania. 

PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny. 

PN-88/C-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-76/H-12030 Materiały ogniotrwałe. Wyroby szamotowe. 

BN-85/4817-03 Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne drzwiczki piecowe na wspólnej ramie. 

BN-85/4817-12 Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe. 

BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych papą w związku z wykonaniem zadania pt.:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2.  Zakres stosowania SST 

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 umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami elementów wystających ponad dach budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklaracje 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 pełna dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.2.1. Papy zgrzewalne  

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu 

SBS. Okres gwarancji na papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt oksydowany wynosi od 

3 do 5 lat. Pokrycia papowe wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegają konserwacji 

w trakcie swojego użytkowania. 

Kilkukrotnie dłuższą gwarancję osiągają papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt 

modyfikowany. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 



kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji 

przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w 

niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można 

je układać praktycznie przez cały rok. 

Okres gwarancji na papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany wynosi 

kilkadziesiąt lat.  

Papa termozgrzewalna o następujących parametrach technicznych 

- gramatura osnowy - 200g/m2 

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min  - 2500 g/m2 

- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5cm wzdłuż / w poprzek, min  - 700 / 500 N 

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. Wzdłuż / w poprzek,  - min. 40 / 40 % 

- giętkość w obniżonych temperaturach -                                               - 25oC 

- odporność na działanie wysokiej temperatury w ciągu 2h                   - +100oC 

- grubość - - 5,2 +/- 0,2mm 

- długość rolki -                                                                                        - ≥ 5m 

- gwarancja  min.                                                                                     - 10 lat 

2.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

normie lub świadectwie. 

3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość miedzy stosami – 80cm. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

2.2.7. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

2.2.8. Blacha stalowa powlekana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 

Blachy stalowe płaskie powlekane o grub. min. 0,6mm. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

− są właściwie opakowane i oznakowane, 

− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 

w sposób wskazany w normach polskich. 

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i 

związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

PN-89/B-27617; 

3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 



działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników; 

4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość miedzy warstwami – 80cm. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 

przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 

o długości 2m nie może być większy niż 5mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 

płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 

3cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 

kalenicy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.: 

− z płyt żelbetowych, 

− z płyt styropianowych, 

− z gładzi cementowej, 

− z płyt twardych z wełny mineralnej, 

− z desek oraz dylatacji w podłożach o określonej wytrzymałości i sztywności podłoża – podane są w 

specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

5.2. Pokrycie papą 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

− po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu 

kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które 

będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do 

mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze 

względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 

jego całkowitym zakończeniu, 

− po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 

wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w 

normie 

PN-80/B10240, z tym że: 

− Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 

− Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a 

przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 

− Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 

zamocowane mechanicznie. 

− Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

− Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 

spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – 

o 1/3 szerokości arkusza. 

− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 

wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

− Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 

papowym. 

− Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach 

układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 

wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 



− W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie 

lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych 

przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. 

Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

− Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 

-  od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 

-  od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 

rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 

rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego 

lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze 

poniżej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na 

zimno. 

− Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 

wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

− Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 

18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć 

tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna 

zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być 

smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwa ochronna przed nadmiernym 

działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spełnia posypka papowa 

naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych 

warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy 

asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

− Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na 

podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem 

asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. 

Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako 

przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

− Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o 

zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla papy 

asfaltowej na tkaninie technicznej. 

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach 

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na 

podłożu: 

a) betonowym, 

b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleina z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej 

warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 

gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 

następujących zasad: 

1. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 

niż: 

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 

- +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio 

przed zgrzaniem. 

2. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 



3. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

4. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, 

przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą 

możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu 

powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 

odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze 

niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.  

5. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 

całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 

papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 

zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 

zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  

7. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

– podłużny 8 lub 10cm, 

– poprzeczny 12-15cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 

starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 

skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia 

estetyki dachu. 

8. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 

zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 

zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod 

kątem 45°. 

9) Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 

od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 

warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

10) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

11) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

12) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

13) Miejsce styku papy z kominem należy dodatkowo uszczelnić kitem bitumicznym 

(trwaleplastycznym) 

5.5. Obróbki blacharskie 

5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.5.2. Obróbki blacharskie z stalowej powlekanej o grubości od 0,5mm do 0,6mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

5.5.3 Styk papy z kominem wykończyć pasem blachy powlekanej szerokości 5 cm mocując go do 

komina wkrętami samowiercącymi z podkładką co 10 cm. 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.1. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy  

PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.2. Kontrola wykonania pokryć 

6.2.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola miedzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

6.2.2. Pokrycia papowe 

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 

wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza się w sposób podany w normie 

PN-98/B-10240 pkt 4. 

c) 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. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Krycie dachu papa – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 

każdego nie przekracza 0,50 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

8.2. Odbiór podłoża 

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża (deskowania), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.2. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 



a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań miedzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacja, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program 

utrzymania pokrycia. 

8.3.5. 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. 

8.3.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 

wyniki. 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 ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z papy 

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez 

nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć 

nad miejscem przyklejenia papy. 

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 

8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 

8.5. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia papą 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. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m2  krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie lepiku, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. 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. PRZEPISY ZWIĄZANE 



10.1.Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

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

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

montażem i demontażem rusztowania przy wykonywaniu zadania: 

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania SST 



Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie, montaż i demontaż rusztowań rurowych służących do wykonywania robót budowlanych 

na ścianach, sufitach i innych elementach budynków i budowli. Nie dotyczy rusztowań specjalnych, 

których wykonanie wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych. 

Niniejsza specyfikacja uwzględnia takie prace jak: 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań łącznie ze schodniami i spocznikami, ułożeniem, przekładaniem i 

rozbiórką pomostów roboczych i zabezpieczających, założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych i 

poręczy ochronnych 

- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian 

- okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wymagania dotyczące rusztowań przyściennych: 

- Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowania 

- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:  

- o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi 

- podczas burzy i wiatru o prędkości większej niż 10m/s 

- Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz 

pozostawianie narzędzi przy krawędziach jest zabronione 

- Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych opisane w niniejszej ST dostosowane są do 

obciążenia pomostu nie przekraczającego 1,5kN/m2 

- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 

0.1MPa,powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do 

długości rusztowania,  

- Podłoże powinno być wyrównane – przy spadku większym niż 10%  należy wykonywać tarasy 

poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże gruntowe powinno sięgać 

poza konstrukcję rusztowania co najmniej na odległość 100cm . 

- Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych na 

podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większą 

powierzchnię podłoża. 

- Rusztowania z rur stalowych powinny być zabezpieczone siecią odgromową przed wyładowaniami 

atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z wymaganiami 

państwowych norm. Niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Są 3 rodzaje łączników: krzyżowe, 

krzyżowo-obrotowe i wzdłużne. Do oparcia dolnych stojaków stosuje się podstawki oporowe(płytka 

stalowa z przyspawanym trzpieniem). Na podkład drewniany na którym opiera się konstrukcja 

rusztowania, należy stosować deski sosnowe, impregnowane klasy nie niższej niż III, o wymiarach 

180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do 20m.. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być 

wykonane z płyt. Płyty złożone są z desek 38mm nie szerszych niż 18cm i listew impregnowanych 

sosnowych kl. III/IV, zbitych gwoździami. Na bortnice pomostowe stosuje się deski impregnowane kl. 

III grubości 24mm, szerokości 18cm i długości 4,4m. Do komunikacji w pionie stosuje się drabiny 

przystawne z rur stalowych 

 

3. SPRZĘT 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem 

unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych płaszczyznach 

pionowych i poziomych. Dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne z normą przedmiotową. 

Rozstaw stojaków w rusztowaniu wynosi w zależności od obciążenia w kierunku podłużnym 2-2,5m 

w kierunku poprzecznym 1,05-1,35m . Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 

2,0m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Rusztowania o 

wysokości ponad 20m należy stężać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 

nieprzesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie , aby odległość 

pomiędzy nimi nie była większa niż 10m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu poziomego. Pierwsze 

stężenia należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. Stężenia poziome należy 

montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych 

należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być 

rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej 

kondygnacji, a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10m. Pomosty robocze i 

zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1.0M. Pomosty robocze znajdujące się 

powyżej 2m ponad terenem należy zabezpieczyć poręczą główną umocowaną na wysokości 1,10m , 

poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 0,6m, krawężnikiem o wysokości min.0,15m. 

Konstrukcje rusztowania należy kotwić do ściany budowli w sposób zapewniający stateczność i 

sztywność konstrukcji . Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni 

rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, w 

pionie 4,0m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne warunki kontroli jakości podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować. 

Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu. 

Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowań jest odbiór techniczny rusztowania. 

Po zakończeniu montażu wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do 

eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania nie może być 

eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

- sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zamontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek 

- sprawdzeniu stężeń - przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić próby wyrwania kotew  

- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu komunikacji - przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych 

należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN 

- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - przez pomiar oporności 



- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - przez oględziny zewnętrzne i pomiar 

odległości 

- sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrzne 

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom: 

a) przeglądy codzienne - dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie polegające na 

sprawdzeniu czy: 

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń 

- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione 

- przewody elektryczne są dobrze zaizolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania 

- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość, 

zabezpieczenie przeciwpoślizgowe) 

- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania 

b/ przeglądy dekadowe - powinny być wykonywane co 10 dni przez konserwatora urządzeń lub 

majstra, kierownika budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji 

rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne 

warunki eksploatacji rusztowania. 

c/ przeglądy doraźne, należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz 

po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6o w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny być  dokonywane 

komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przeglądów wpisane do 

Dziennika Budowy. 

Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 

rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż należy wykonać 

według zasad zawartych w instrukcji ( w żadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementów 

zrzucać z wysokości, lecz opuszczać wysięgnikiem) i uwag wynikających z kontroli stanu 

technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 

Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 

elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicza się w m2 ich powierzchni. Długość rusztowań należy 

przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany 

wypukły narożnik budynku lub budowli. 

Wysokość rusztowania przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione, do wysokości 

1,5m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu 

wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót , jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej 

wysokości. 

Pozostałe zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdział 16 Rusztowania. Założenia szczegółowe 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

1/Badania i odbiór rusztowań stojakowych z rur stalowych powinny obejmować: 

- badania części składowych rusztowania 

- badania gotowych rusztowań 

2/Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować 

następujące badania: 

- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania 

- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów 

- sprawdzenie złączy 

- inne podane w normie przedmiotowej 

3/Odbiór rusztowań należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych i powinien obejmować 

sprawdzenie: 

- wymagań ogólnych 

- stanu podłoża 

- posadowienia rusztowania 



- wykonania złączy i stężeń 

- zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 

PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zadaniu pt.:  

Remont budynku przy ul. Głowackiego 5 w Siemianowicach Śląskich 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej 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 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania: 

- wewnętrznego 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 



sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 

malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 

budowę, 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 

badan kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 

zawierać: 

– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 



– sposoby wykonania powłok malarskich, 

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

– warunki użytkowania powłok malarskich. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

Wymagania ogólne. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, 

co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

- farby lateksowe:  

Przepuszczalność pary wodnej wg DIN 52 615:  sd ≤ 0,04 m 

Współczynnik nasiąkliwości wg DIN 52617:   w ≤ 0,20 kg/m2·h0,5 

Przepuszczalność pary wodnej:    > 95% 

Stopień połysku:      matowy 

Faktura powierzchni:      kwarcytowa 

Przyczepność na mineralnych, wcześniej nie malowanych podłożach: bardzo dobra 

Odporność na czynniki atmosferyczne:   bardzo dobra 

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe:  bardzo dobra 

Pęcznienie:       brak 

Kolory zgodnie z projektem 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 



– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 

/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. montaż nawietrzaków, kanałów wentylacyjnych i 

komina dymowego 

- po zakończonych robotach murarsko-tynkarskich,  

 Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wyschnięciu 1 warstwy, czas schnięcia podaje producent na opakowaniu  

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona, odtłuszczona i pozbawiona substancji barwiących i 

przebijających. 

Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 

tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 

śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 

odpowiednią zaprawą. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 

płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 



zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie BHP. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 

5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek pigmentów i 

wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3.Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 



dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20cm,  

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2mm na l m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

- dobrze przylegać do podłoża, 

- mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 

czystość powierzchni, wilgotność muru, 

- podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 



6.6.2. Badania materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny, 

6.7. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 

powłok malarskich. 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badan powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 

uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 



naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 

budowy i protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 

rozwinięciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad 

itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o 

większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 

rozwinięciu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w 

pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 

podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 



Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badan, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 

ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 



– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– przygotowanie podłoży, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 

być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 

kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 

powyżej 5m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


