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I. WSTĘP 
 
I.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 
Przemiotem  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest 

zbiór wymagań w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową budynki 
mieszkalno – usługowego na potrzeby punktu lekarskiego w miejscowości Siedlce, dz. nr 176. 
 

Specyfikacja  obejmuje  w  szczególności  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów, 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych. 
 
I.2.     ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi Część 

Dokumentów  Przetargowych  i  winna  być  wykorzystana  przez  Oferentów  biorących  udział  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i remontowe budynku 
mieszkalno – usługowego w miejscowości Siedlce, dz. nr 176. 

 
I.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
  
 Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej, szczegółowo określony 
w Przedmiarze Robót. 
W ofercie należy uwzględnić koszty składowania gruzu. 
 
I.4  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez 
Inwestora. 
 
I.4.1   Wymagania w zakresie terenu budowy  

Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w 
umowie, teren budowy,  wymagane uzgodnienia  formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden 
komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną (ST).  
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  obiektu  budowlanego  oraz  materiałów,  sprzętu  i 
urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia 
przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru końcowego".  
 
I.4.2   Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i 
specyfikacji technicznej (ST)  

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 
budowlano-wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne 
do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej (ST). 



Dokumenty te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
obowiązują tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia 
robót.  

 
I.4.3   Wymagania w zakresie dziennika budowy  

Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót.  
Do  dokonywania  wpisów  w  dzienniku  budowy  upoważnieni  są:  inwestor,  inspektor  nadzoru 
inwestorskiego,  projektant,  kierownik  budowy,  kierownik  robót,  pracownicy  organów  nadzoru 
budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób upoważnionych) 
odpowiedzialny jest kierownik budowy.  
 
I.4.4   Wymagania w zakresie B.H.P.  

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie 
wykonywali  robót  w  warunkach  niebezpiecznych  lub  szkodliwych  dla  zdrowia.  Na  terenie 
budowy  Wykonawca  zapewni  pracownikom  właściwe  warunki  socjalne,  odzież  roboczą  jak 
również  sprawny  technicznie  sprzęt  i  narzędzia  budowlane  niezbędne  do  realizacji  robót.  Na 
Żądanie  inwestora  Wykonawca  okaże  odpowiednie  uprawnienia  pracowników  umożliwiające 
wykonywanie  robót  specjalistycznych.  Kierownik  budowy,  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo 
budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” sporządzoną przez
projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
  
I.4.5.  Wymagania w zakresie p.poż  

Na terenie  budowy Wykonawca  oraz  pracownicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania 
przepisów  ochrony  p.poż.  Odpowiednie  postępowanie  dotyczy  zabezpieczenia  terenu  budowy 
(wyposażenie w sprzęt gaśniczy) oraz składowania materiałów (szczególną uwagę należy 
zwrócić na materiały łatwopalne).  

 
I.4.6.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do 
przepisów i normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  
Będzie  unikał  szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód 
gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska,  i  otoczenia  czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 
 



I.5. ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 4521 Roboty budowlane w zakresie budynków 
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (grupa CPV 451) 
ST-451.1.10 Wytyczenie obiektów budowlanych 
ST-451.2.20 Roboty ziemne 
ST-451.1.20 Roboty rozbiórkowe 
Rozdział 2 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji obiektów budowlanych 
(grupa CPV452) 
ST-452.2.10 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
ST-452.2.20 Zbrojenie 
ST-452.3.11 Ślusarka 
ST-452.4.10 Roboty murarskie 
ST-452.5.10 Konstrukcje drewniane dachowe 
ST-452.8.10 Izolacje wodochronne i przeciwilgociowe 
ST-452.9.10 Pokrycie dachowe 
ST-452.9.20 Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie 

oraz 
- Roboty budowlane – CPV – 45000000-7 
- Instalowanie sufitów podwieszanych – CPV – 45421146-9 
- Instalowanie ścianek działowych – CPV – 45421141-4 
- Pokrywanie podłóg i ścian – CPV – 45430000-0 
- Kładzenie płytek – CPV – 45431000-7 
- Roboty budowlane wykończeniowe – pozostałe – CPV – 45450000-6 
- Roboty malarskie - CPV – 45442100-8 
- Roboty tynkarskie - CPV – 45410000-4 
- Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych – CPV – 45421124-9 

 
I.6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną w następującej kolejności: 
- Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych jeśli takie istnieją 
- Rozbiórka stolarki okiennej. 
Skrzydła okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Po 
wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy przy następnych robotach. 
- Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu. 
- Rozbiórka więźby dachowej. 
W pierwszej kolejności dokonać demontażu łat z desek rozpoczynając od kalenicy i 
posuwając się w dół. Następnie zdemontować krokwie.  



Następnie dokonać demontażu jętek i płatwi. W następnej kolejności 
zdemontować murłaty. Drewno zeskładować. 
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu wieńca +3,30m. 
Rozbiórkę ścian należy rozpocząć od odbicia tynków. Po usunięciu z miejsca roboczego 
gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy 
zastosowaniu lekkich rusztowań.  Równocześnie z rozbiórką ścian należy rozebrać kominy w 
rozbudowywanej części budynku. 
- Rozbiórka opaski wokół budynku – w osi ściany A, D i w osi 3, 4. 
- Rozbiórka istniejącej furtki i bramy wjazdowej 
- Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które 
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. 

 
I.7 PRACE TOWARZYSZĄCE 
 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego 
niezbędnych do wykonania robót, 
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz 
gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z 
Inspektorem Nadzoru miejsce, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub 
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, 
gruntów i innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, 
grzejników, umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie 
budynku, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, 
nie remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku, 
- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, glazury 
i umywalek, 
- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek 
robót remontowych i rozbiórkowych



II. MATERIAŁY 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW: 
  
 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonych  w  art.  5 
ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego  stosowania  w  budownictwie,  a  także,  że  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące 
wymagania:  
- bezpieczeństwo konstrukcji,  
- bezpieczeństwo pożarowe,
- bezpieczeństwo użytkowania,  
- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami,  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego  stosowania  i  muszą  posiadać  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  dla  wyrobów 
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. 
Zastosowanie  wyrobów  innych  niż  wyroby  podane  w  dokumentacji  budowlano  wykonawczej 
wymaga pisemnej zgody zamawiającego.  
 
II.1 Źródła uzyskania materiałów  
 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółową informację dotyczącą 
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zmawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  

 
II.2. Inspekcja wytwórni materiałów  
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki  materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

 
II.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  wykonawcę  wywiezione z 
terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora.  Jeśli inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione to 
ich koszt zostanie przewartościowany.  



II.4. Przechowywane i składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość  do  robót  oraz  aby  były  dostępne  do  kontroli  przez  inspektora  nadzoru  w  celu 
przeprowadzenia  inspekcji.  Miejsce  czasowego  składowania  będzie  zlokalizowane  w  obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
II.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami,  świadectwa  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających  z 
odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  o  wyborze  materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność  
techniczną i koszto



WYMAGANE PARAMETRY MATERIAŁÓW: 
- FUNDAMENTY 
 
Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły).  
Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty potwierdzające 
ich  dopuszczenie  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie,  ponadto  muszą  być 
właściwie oznakowane.  
- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na fundamenty, 
przygotowanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonane  ze  składników  odpowiadających 
polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, 
skład  mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania 
szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, część1, wykonać z nw. materiałów:  
- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i 
rodzajów,  
-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem,  
- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wgPN-B-32350  
- Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06) stal klasa, gatunek 
i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie prętów 
powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Stal zbrojeniowa 
powinna być magazynowana pod zadaszeniem.  
- papa termozgrzewalna V60 S4, 
 
 - STAL ZBROJENIOWA 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych w obiektach budowlanych realizowanych w ramach 
niniejszego kontraktu stosuje się następujące klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
- klasa A-IIIN w gatunku B500B jako stal zbrojeniowa żebrowana do wykonania pomocniczych 
elementów zbrojenia np. przewiązek oraz strzemion, 
- klasa A-IIIN w gatunku B500SP jako stal zbrojeniowa żebrowana. 
Wszystkie partie prętów stalowych do zbrojenia betonu dostarczonych na budowę winny 
posiadać atest producenta, w którym winny być podane dane: 
- nazwa (znak) wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
- numer wytopu i numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych mocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (pod wie 
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy 
- średnica nominalna, 



- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
 

-MATERIAŁY DO ROBÓT MUROWYCH 
 
1. Bloczki betonowe fundamentowe z betonu C20/25,  
2. Bloczki profilowane do ścian nośnych i działowych z betonu komórkowego marki „600” 
wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-19301. 
Dane techniczne: 
- typ: szary, 
- odmiana: 600, 
- dokładność: M, 
- średnia gęstość objętościowa w stanie suchym: 551-650 kg/m3, 
- wytrzymałość na ściskanie: 4 Mpa, 
- deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ wg PN-89/B-06258 (PN 89/8- 
06258/Az1): 0,13-0,16 W/mK, 
- izolacyjność akustyczna: 
ścian wewnętrznych - 33 dB 
ścian zewnętrznych - 32 dB, 
- odporność ogniowa: niepalny 
Dokumenty dopuszczające: 
- deklaracja zgodności z aprobatą techniczną, 
- aprobata techniczna na materiały oraz na zaprawę. 
 
3. Belki prefabrykowane nadprożowe żelbetowe typu „L19” oraz L19 typu „D” spełniające 
wymagania normy PN-EN 845-2 lub PN – 60/B – 82251 
 
4. Zaprawy murarskie: 
a) zaprawa murarska M10 
 Wytrzymałość na ściskanie – ≥10,0 N/mm2 
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,5 kg/dm3 
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0 kg/dm3 
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,8 kg/dm3 
Proporcje mieszania 
woda/sucha mieszanka 
0,12÷0,14 l/1 kg 
3,0÷3,5 l/25 kg 
Min./max. grubość zaprawy 6 mm/40 mm 
Temperatura przygotowania zaprawy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny 
 



 
- IZOLACJE WODOCHRONNE I PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1. Roztwór asfaltowy do gruntowania podłoży pod izolacje przeciwwodne 
i przeciwwilgociowe na zewnątrz budynków na podłożach porowatych z betonu, wypraw 
cementowych lub cementowo-wapiennych. 
Spełniający wymagania normy PN-B-24622 płynny roztwór asfaltu przemysłowego w szybko 
schnącym rozpuszczalniku organicznym (np. solwentnafcie, beznolu), benzynie lakowej, 
z ewentualnymi dodatkami (żywice, pokost). 
Lepkość tych roztworów, mierzona kubkiem Forda 0 0 4 mm, wynosi 15—50 s, maksymalna 
zawartość wody 0,2% (objętościowo). Próba wyschnięcia po 12 h — materiał izolacyjny nie lepi 
się do palców. 
 
2. Lepik asfaltowy na gorąco spełniający wymagania PN-B-24625. 
Stosunkowo twarde mieszaniny asfaltu z wypełniaczami lub bez, ewentualnie z dodatkami 
uplastyczniającymi (np. olejem). Temperatura mięknienia wynosi 60-85 0C, temperatura 
zapłonu ponad 220 0C, do pracy wymagają podgrzania do ok. 180 0C. 
Właściwości techniczne: 
- temperatura mięknienia: 60 do 800C 
- temperatura zapłonu: 2000C 
- zawartość wody: nie więcej niż 0,5% 
- spływność: lepik nie powinien spływać w temperaturze 500C w ciągu 5 godzin z 
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 450 
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielać przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 180C. 
Stosowanie: do przyklejania i sklejania pap, do wykonywania samodzielnych powłok 
wodochronnych.  
 
3. Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa 
Półpłynne dyspersje asfaltu i lateksu kauczukowego w wodzie, ew. z wypełniaczami i innymi 
dodatkami do stosowania na suche i wilgotne podłoża o następujących właściwościach: 
- skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, woda, modyfikatory, bez rozpuszczalników 
organicznych, 
- czas schnięcia : max. 6 godz./1mm warstwy mokrej, 
- pozostałość suchej masy; ok. 50% objętości, 
- dobra przyczepność , 
- odporność na wodę, czynniki atmosferyczne, słabe kwasy i zasady, 
- zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze. 
- nie wykazuje tendencji do spływania z pionowej ściany w temp. +120st. C. 
Stosowanie: Do samodzielnych powłok wodochronnych, bezspoinowych pokryć dachowych i na 
tarasach, w zbiornikach i rurociągach, też do klejenia deszczułek parkietowych. Po rozcieńczeniu 
– do gruntowania podłoży pod izolacje, do konserwacji pokryć dachowych. 
 
4. Papa izolacyjna termozgrzewalna. 
Należy stosować papę zgrzewalną która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji 
posiadająca aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 



(IBDM). 
Papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
Właściwość Jednostka Wymaganie 
1 Wygląd Zgodny* 
2 Długość arkusza papy cm 1000±25mm 
3 Szerokość arkusza papy cm 100±2.5mm 
4 Grubość materiału 
- grubość warstwy bitumu pod osnową 
mm min. 4,2 
5. Przesiąkliwość  0,5 % 
6 Nasiąkliwość  1,0 % 
7 Odporność na działanie wysokiejtemperatury (bez spłynięć) 
200°C/2h  
8. Przyczepność do podłoża 
betonowego (metoda „pull-off") 
N/mm ^0.5 (w temp. 20°C±2 ) 
Materiał izolacyjny nie może mieć dziur ani fałd i powinien mieć proste brzegi. Materiał 
izolacyjny musi być równomiernie pokryty posypką. Nie mogą wystąpić uszkodzenia 
spowodowane sklejeniem materiału izolacyjnego, gdy rolka jest zwinięta. 
Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy 
producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej. 
 
5. Folia paroizolacyjna (paroszczelna). 
Spełniająca wymagania normy PN-EN 13984 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej”. 
- materiał : polietylen, 
- grubość : 0,2mm 
- masa powierzchniowa: 190g/m2 
- klasyfikacja ogniowa F; nie rozprzestrzeniający ognia, 
- opór dyfuzyjny pary wodnej Sd 105± 35m 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h : nie przesiąka 
- odporność na rozciąganie: wzdłuż ≥60N/50mm, w poprzek ≥70N/50mm 
- wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż ≥45N, w poprzek ≥45N 
- wydłużenia: wzdłuż min. 270%, w poprzek min.480% 
- dokumenty odniesienia: 
o atest higieniczny, 
o aprobata techniczna 
 
6. Folia budowlana PE o gr. 0,2mm 
Wymagania techniczne: 
wzdłuż w poprzek 
Specyfikacje Techniczne ST-452.8.10 – Izolacje 

- maksymalne naprężenie przy rozciąganiu > 13 Mpa > 12 MPa 
- wydłużenie względne przy zerwaniu > 280 % > 370 % 
- wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm 
- zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C 
- wodochłonność: < 1,0 % 



- klasyfikacja ogniowa - stopień palności: wyrób trudno zapalny 
- rozprzestrzenianie ognia: wyrób nierozprzestrzenaijący ognia 
- grubość: odpowiednio : 0,4 i 0,2mm 
Spełniająca wymagania Aprobaty technicznej oraz posiadająca Atest Higieniczny 
 
7. Wytłaczana folia polietylenowa (PEHD) 
Folia do izolacji wodochronnej budynków i zabezpieczenia murów fundamentów i ścian przed 
wilgocią kapilarną. 
Właściwości techniczno-jakościowe: 
Grubość materiału około 0,6 mm 
Wysokość profili około 8 mm 
Wymiary rolki 3,0 x 20 m 
2,4 x 20 m 
2,0 x 20 m 
1,5 x 20 m 
1,0 x 20 m 
Odporność na ściskanie około 250 kN/m˛ 
Objętość powietrzna między profilami około 5,3 l/m˛ 
Odporność temperaturowa -30°C do +80°C 
Właściwości chemiczne Odporna na działanie środków chemicznych, nieszkodliwa 
dla wody gruntowej, nie gnije 
Klasyfikacja pożarowa B2 wedle DIN 4102, przy szczególnych wymaganiach 
obiektów B1 wedle DIN 4102 możliwe (numer kontrolny Z-PA 
III 2.2087) 
Spełniająca wymagania deklaracji zgodności i zgodna z aprobatą techniczną. 
 
- MATERIAŁ DO ROBÓT CIESIELSKICH 
1. Drewno. 
Do konstrukcji drewnianych wykonywanych zgodnie z PN-B-03150 stosuje się drewno iglaste 
zabezpieczone przed szkodnikami bilogicznymi i ogniem zgodnie z ust.2.3. Zastosowanie innych 
gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. 
Drobne elementy konstrukcyjne, jak wkładki, klocki itp. należy wykonywać z drewna dębowego, 
akacjowego lub innego twardego. 
Wszystkie elementy konstrukcji należy wykonać w zakładzie produkcyjnym. 
Drewno do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518, lub 
PN-EN 519. Klasy wytrzymałości należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Dla robót w zakresie realizowanej konstrukcji drewnianej należy zastosować drewno klasy 
C24 zgodne z normą PN-B-03150. 
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z PN-82/D-94021. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na wolnym powietrzu. 
 
2. Łączniki mechaniczne w połączeniach konstrukcji drewnianej spełniające wymagania normy 
PN-EN 912 oraz: 
2.1. Płytki gwoździowe systemowe, kolczaste np. wg technologii MITEK. 



2.2. Śruby M8 l=120: 
- z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014 
- z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.3. Nakrętki: 
- sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034 
- kwadratowe wg PN-88/M-82151 
2.4. Podkładki pod śruby : kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.5. Wkręty do drewna: 
- z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
- z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
- z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.6. Gwoździe 4,5/125mm 
 
3. Płyta wiórowa typ OSB-3 (konstrukcyjna do stosowania w środowisku wilgotnym na 
zewnątrz i wewnątrz) lub V313 o grubości 25mm. 
- wg klasyfikacji ITB- materiał trudno zapalny, 
- klasa higieny – E1, 
- aprobata techniczna ITB, 
 
4. Środki ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych: 
Środki do ochrony przed korozją biologiczną winny spełniać wymagania normy PN-C-04906. 
Należy zastosować trójfunkcyjne środki: 
a) do ochrony przed grzybami i owadami 
b) do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnią 
c) zabezpieczające przed działaniem ognia do I stopnia palności (niezapalność) 
Preparat do impregnacji winien spełniać następujące wymagania: 
- nieszkodliwy dla ludzi, 
- nie pogarszający właściwości mechanicznych drewna, 
- nie zmieniający barwy zabezpieczanego materiału, 
- nie wydzielający toksycznych substancji podczas normalnej eksploatacji jak i w 
warunkach pożarowych, 
- chroniący przed grzybami powodującymi rokład brunatny, siniznę i pleśnienia oraz przed 
owadami (szkodnikami drewna), 
- skład ; sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, związki boru 
- atest higieniczny, 
- aprobata techniczna ITB, 
 
 - POKRYCIE DACHU 
 
1.Blachodachówka 
Parametry techniczne blachy dachowej : 
Grubość  blachy - 0,5 mm 
Wysokość - 54 mm 
Kolor brązowy, 
- Łaty 40 x 40 mm i kątrłaty z drzewa o wilgotności max 21% 
 



 
2.Membrana dachowa o paroprzeuszczalności >1000 g/m²/24 h), 
a)Wytrzymało__ na rozerwanie: 
wzdłuż - 300N/5cm 
w poprzek - 250N/5cm 
b) Odporność na rozerwanie przez gwoździe 
wzdłuż - 250N 
w poprzek - 250N 
c) Budowa warstwowa – dwie warstwy z polietylenu o niskiej gęstości, 
zbrojonej wewnętrznie tkanina siatkowa, powierzchnia gładka, zmywalna, 
elastyczna i łatwa w montażu 
d) Klasyfikacja ogniowa – trudnozapalna 
Gąsior systemowy, 
Wkręty systemowe , 
Uszczelki systemowe, 
 
3. Płyty miękkie z wełny mineralnej. 
Miękkie płyty z wełny mineralnej o nieuporządkowanej strukturze włókien o gęstość 30-60 
kg/m3. Dla stropodachu gr. 18cm,  
Cechy jakościowe: 
- materiał niepalny klasy A1 wg EN 13501-1 , paroprzepuszczalny 
- Deklarowany współczynnik przewodzenia lambda: 0,035 W/mK 
Wygląd zewnętrzny postaci produkcyjnej: 
- płaska powierzchnia o równo obciętych bokach, prostych krawędziach, bez zgrubień, 
dziur, rozwarstwień, pęknięć, o prostokątnym układzie włókien (lamella) lub 
zaburzonym układzie włókien 
o długość: ±2% odchyłki w stosunku do nominalnego wymiaru, 
o szerokość: ±1,5% odchyłki w stosunku do nominalnego wymiaru, 
o grubość: ±2mm odchyłki w stosunku do nominalnego wymiaru 

 
-OBRÓBKI BLACHARSKICH, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
1. Blacha stalowa ocynkowana (275g/m2) wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 powlekana do 
obróbek blacharskich o grubości minimum 0,65mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna 
być równa, gładka i powleczona obustronnie ocynkiem w sposób ciągły i powleczonej 
plastisolem 2x35µm, kolor brązowy dobrany do koloru blachodachowki, 
 
2. System orynnowania: 
System winien być odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz działanie 
agresywnych związków chemicznych zawartych w wodach opadowych. 
 
2.1. Rynny dachowe podwieszone z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm (275g/m2) 
powlekanej plastisolem 2x35µm spełniające wymagania określone w normie PN-61/B-10245 o 
średnicy Ø12cm, półokrągłe, o wywiniętych krawędziach zewnętrznych. Kolor brązowy dobrany 
do koloru blacho dachówki. 
2.2. Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm (275g/m2) powlekanej 



plastisolem 2x35µm spełniające wymagania określone w normie PN-61/B-10245 o średnicy 
Ø10cm. Kolor brązowy dobrany do koloru blacho dachówki. 
2.3. Uchwyty do rynien (haki) spełniające wymagania normy PN-EN 1462 z blachy 
ocynkowanej gr. min. 0,55m (275g/m2) powlekanej plastisolem 2x35µm. Kolor zgodny z 
kolorem elementów systemu orynnowania. 
2.4. Materiały uzupełniające takie jak: złączki i kształtki, wstawki dylatacyjne, denka 
rynnowe, fartuchy okapowe, złącza przejściowe, narożniki, kolana, rynnowe leje spustowe, 
rewizja z sitkiem. 
Wszystkie materiały uzupełniające winny być wykonane w kolorze rynien. 
 
- ELEWACJA  
Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia w technologii bezspoinowych systemów 
ocieplenia muszą stanowić elementy przyjętego systemu. W skład systemu wchodzą: 
1. Środek gruntujący –gotowy płyn( dyspersja) zgodny z przyjętym systemem, 
stosować bez rozcieńczenia na całej powierzchni ścian, do gruntowania 
podłoża. 
2. Zaprawa klejąca - sucha zaprawa, mieszanka do zarabiania wodą 
wg. instrukcji producenta , do klejenia styropianu. 
3. Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS 100-040 o krawedziach 
prostych , grubości 12 cm na ścianach , grubości 24 cm na ościeżach . 
4. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane ,wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) z rdzeniem z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych. 
5. Zaprawa zbrojąca warstwy zbrojonej - sucha zaprawa, mieszanka 
do zarabiana wodą wg. instrukcji producenta , do klejenia siatki zgodna z przyjętym systemem. 
6. Siatka zbrojąca warstwy zbrojonej – siatka z włókna szklanego 
(impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
7. Zaprawy (masy) tynkarskie warstwy wykończeniowej : 
–,gotowa do użycia masa podkładowa -ciecz nakładać 
bez rozcieńczenia i mieszania z innymi środkami – zgodna z przyjętym systemem, 
- Tynk cienkowarstwowy , gotowa masa , cienkowarstwowy strukturalny tynk 
akrylowy do nakładania ręcznego gr. tynku 1,5 mm , faktura 
kaszy . kolor RAL 6200 , 
8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO,mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
– narożniki ochronne – blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), 
służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży ) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO 



z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń 
między płytami izolacji termicznej, 
– podokienniki – parapety zewnetrze , wykonane z blachy stalowej gr 0,55 mm, 
ocynkowanej ,powlekanej farbami piliwinylowymi RAL 6026 
krawędzie boczne zatyczki z PCV w kolorze blachy 
 
9. Elastyczna deska elewacyjna. 

Deski   wykonane  z  żywicy  akrylowej,  piasku  kwarcowego,  wzmocnione  zatopioną  siatką  z 
włókna szklanego i pomalowane specjalną lakierobejcą akrylową. Kolor lakierobejcy – brąz. 

Deski  są materiałami paro-przepuszczalnymi, odpornymi na uderzenia, zachowują trwałą barwę, 
są elastyczne, można je kłaść na zakrzywionych powierzchniach (ściany łukowe) oraz mają mały 
ciężar około 3,5 kg/m2, co jest zaletą gdy kładziemy je na system dociepleń. 

Zakres użytkowania w temperaturze od - 40°C do +100°C. 

Zastosowano deski w rozmiarach 2600 x 200 x 3 mm:  

W przypadku zastosowania deski na elewacji zaleca się pomalowanie całej wyklejonej 
powierzchni  bezbarwnym  lakierem  akrylowym   celem  wyeliminowania  możliwości  penetracji 
wody przez szczeliny pomiędzy deskami. 

Deski należy przyklejać na elewację za pomocą kleju przeznaczonego do tego celu, stanowiącego 
część systemu. 
 
-MATERIAŁY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO: 
 
- ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWYCH]0=-iałowych: 
– zalecane wymiary ścianek: długość do 6,90 mb, a wysokość do 3,90 m, w przypadku 
przekroczenia ich należy zastosować odpowiednie wzmocnienia, 
– grubość 80 mm pojedyncze wodoodporne i 100 mm pojedyncze, 
– masa 1 m2 ściany z pojedynczej płyty do – 75 kg, 
– ilość płyt na 1 m2 ściany – 3 szt., 
– współczynnik przewodności cieplnej wynosi 0,4 W/mK, 
– wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RW=38 dB, z dodatkową izolacją płytami z 
wełny mineralnej grubości 50 mm RW=49 dB, a dla ściany podwójnej RW=56 dB, 
– odporność ogniowa 4 godziny /klasa odporności ogniowej F 4/ – niepalne  
i nierozprzestrzeniające ognia. 
 
- SKRZYDŁA DRZWIOWE PŁYTOWE WEWNĘTRZNE 
 
 Skrzydło z płyty MDF oklejone folią w kolorze białym, drzwi łazienkowe z wentylacją. 
Ościeżnice: Ościeżnica regulowana, opaskowa, z płyty MDF oklejonej folią w kolorze białym, 



Wyposażenie podstawowe: Okucia 3 srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie 
poziomej, zamek na klucz, 
 
- MASA SZPACHLOWA DO PODKŁADÓW I WYRÓWNAŃ POD TERAKOTĘ, 
WYKŁADZINY I PARKIET 
 Samopoziomująca  masa  szpachlowa  (od  2  do  10  mm)  do  wykonywania  podkładów  i 
wyrównywania podłoży pod terakotę, wykładziny i parkiet do stosowania wewnątrz budynków. 
 
- LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI NA ZAPRAWIE KLEJĄCEJ 
  

Podstawowe składniki zaprawy klejącej: 
Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, 
węglan wapniowy, dodatki. 
Parametry:  

- gęstość stwardniałej zaprawy – 1,4 g/cm3 
- wytrzymałość na rozciąganie (przy zginaniu po 28 dniach) – 3-4 Nmm2 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach – 9 N/mm2 

 
Obróbka, wskazówki: 

- Pdłoże – suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów. 
- Temperatura obróbki – minimalna temperatura +50C. 
- Proporcje mieszania – 4,5:1 (proszek: woda) 
- Mieszanie  –  do  przygotowanej  wody  wsypać  suchy  materiał.  Mieszać  ok.  2  minuty  do 

uzyskania jednolitej konsystencji, odczekać 3 minuty i ponownie zamieszać. 
- Czas obróbki – ok. 1 godzina przy temperaturze +200C 

Obróbka – zaprawę klejową nanosić ręcznie lub maszynowo na powierzchnię ściany. Nanoszenie 
pacą ze stali nierdzewnej.  
 
- PŁYTKI ŚCIENNE 20/60 
 
Rodzaj – półpoler; grubość – 1,15; technologia – gres szkliwiony; gatunek -; ścieralność –3, 
kolor biały, ułożone do poziomu 200 cm od posadzki. 
 
-PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE 60/60 
 
Rodzaj – półpoler; grubość – 1,15; technologia – gres szkliwiony; gatunek -; ścieralność –3, 
kolor szary 
 
- GRUNTOWANIE ŚCIAN PREPARATEM 
 
 Preparat  jest  farbą  wodorozcieńczalną  z  dodatkami  mineralnymi,  dyspersją  żywic.  Nie 
zawiera rozpuszczalników. Ciecz biała bez zapachu; temperatura wrzenia 1000C; prężność par – 
23mbar w 20 0C; rozpuszcza się w  wodzie;  gęstość ok. 1.7g/cm3 w 20 0C; pH – 8-8,5 w 20 0C; 
produkt niepalny, nie stwarza zagrożenia wybuchowego. 
 
 



 
- FARBY DO ŚCIAN I SUFITÓW 
 
 Dane techniczne farb: 
Lepkość: w 23 +/- 1 C [mPas] – 18000 ÷ 30000, gęstość: w 20 +/- 0,5 C [g/cm3] – 1,270 ÷ 1,460, 
czas schnięcia – 2 godziny; Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW) - 75 
g/l (2007)/30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l. 
 
- SUFITY PODWIESZANE O KONSTRUKCJI METALOWEJ Z WYPEŁNIENIEM 
PŁYTAMI GIPSOWYMI O WYMIARACH 125X260CM 
 
 System składa się z płyt o masie całkowitej 1kg/m². Płyty, produkowane z wełny szklanej 
o wysokiej gęstości. Krawędzie malowane. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali 
malowanej proszkowo.  
UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI: Płyty są odporne na codzienne odkurzanie ręczne i 
maszynowe, oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.  
ODBIJANIE ŚWIATŁA: odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło rozproszone).  
ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ: Płyty mogą być wystawione na działanie stałej wilgotności 
względnej powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia czy też 
rozwarstwienia.  
WARUNKI WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA: może być używany w pomieszczeniach 
zaklasyfikowanych wg ISO jako 6/M3.5.  
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE: Płyty w całości nadają się do powtórnego 
przetworzenia.  
REAKCJA NA OGIEŃ: Klasyfikacje ogniowe Płyty są materiałem niepalnym według badań i 
klasyfikacji EN ISO 1182. 
 
-SKRZYDŁA DRZWIOWE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOEWE 90x210 i DRZWI 
DWUSKRZYDŁOWE 120x210, kolor biały, w całości przeszklone 
   
Konstrukcja skrzydła 
 
Profil: zastosowanie  na zewnętrz pomieszczeń oraz tam gdzie mają znaczenie względy 
termiczne, profile z blachy ocynkowanej, zamknięte, trzykomorowe 
Prosty kształt, klasyczny wygląd, 
Próg w zestawie 
Szyba: podwójna, 
Okucia: podwójny zamek, obustronna klamka, dwa zawiasy dwuskrzydełkowe na skrzydło, 
Uszczelki EPDM 
 
  
 
 
 
 
 



- ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ: 
 
1. KOSTKA BRUKOWA. 
Kostka brukowa o gr. 8 cm bez fazy. Składająca się z 7 prostokątów różnej wielkości (10,4cm; 
12,2cm;  13,9cm;  15,7cm;  17,4cm;  19,2cm;  20,9cm)  ale  stałej  szerokości  13,9  cm.  Materiał 
spełnia wymogi normy „ PN- EN 1338- betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań – 
obowiązująca norma na kostki brukowe”. Produkt oznakowany znakiem CE. Produkt posiada w 
warstwie wierzchniej szlachetne kruszywa łamane tj. marmur, granit, bazalt oraz porfir.  
Produkt  posiada  System  Ochrony  Nawierzchni  –  ALS  (Anti  Liquid  System  zastosowany  w 
szlachetnych kostkach brukowych to nowoczesna technologia uszczelniająca kostki od wewnątrz 
już  w  procesie  produkcji.  ALS  czterokrotnie  zmniejsza  nasiąkliwość  powierzchni  (nawet  do  1 
%), zabezpieczając ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Redukując przepływ 
płynów, ogranicza powstawanie plam po płynach, gumach do żucia, papierosach itd., ponad to 
zwiększa  wytrzymałość  produktów  w  zetknięciu  i  środkami  odladzającymi  na  bazie  soli  oraz 
znacznie redukuje występowanie wykwitów i zazielenień. Dzięki temu nawierzchnię chronioną 
systemem ALS łatwiej utrzymać w czystości,  
 
2. OBRZEŻA BETONOWE 
Obrzeże betonowe szare o wymiarach 100 x wys. 25 x gr. 8 cm 
 
3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
Krawężnik betonowy ciężki  o wymiarach 20 x 30 x 100  
 
 - OGRODZENIE TERENU 
 
1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Panele ogrodzeniowe o wysokości 1360 [mm] wykonane z 
prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel 4W z czteroma wzmocnieniami. System 
montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40 [mm] za pomocą listwy montażowej. 
Rozstaw osiowy słupków 2, 58 [m]. Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie 
betonowym. Cokół prefabrykowany w rozwiązaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia 
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z 
normą ENISO 1491 [DIN 50976].  
 
 2. Brama dwuskrzydłowa panelowa, ocynkowana + malowana proszkowo H - 1530x4000mm, 
kolor czarny 
 
Elementy składowe bramy: 
Słupy: profil stalowy 80x80 mm  
Rama bramy: profil stalowy  60x40 mm 
Wypełnienie bramy: panel 
Zawiasy regulowane  20 
Zamek na klucz+ klamka 
Rygiel dolny 



Parametry bramy: 
Długość bramy 4000mm 
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ZN 
Wersja ocynk + malowanie proszkowe: 
 
 
3. Furtka panelowa ocynkowana. 
H - 1530x1000mm 
Wypełnienie furtki: panel fi 4,0 
Słupy furtki: profil 60x60 
Rama furtki40x40 wypełniona panelem 
Zawiasy +Zamek na klucz + klamka 
Furtka panelowa ocynkowana + malowana proszkowo 
Kolory: czarny 
  
III. SPRZĘT 
 
 Sprzęt,  przeznaczony  do  wykonania  robót,  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy 
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji 
technicznej  (ST).  Zmiana  rodzaju  lub  ilości  sprzętu  użytego  podczas  robót  wymaga  zgody 
inspektora  nadzoru.  W  przypadku  braku  odpowiednich  ustaleń  w  specyfikacjach  technicznych 
niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt  znajdujący  się  na  budowie  musi  posiadać  świadectwa  stwierdzające  dopuszczenie  do 
wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, 
maszyn,  urządzeń  i  narzędzi,  przez  cały  czas  trwania  robót,  w  dobrym  stanie  technicznym  i 
gotowości do pracy.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
IV. TRANSPORT 
 
 Przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich 
środków  transportu,  które  zapewnią  dobrą  jakość  wykonywanych  robót  oraz  nie  spowodują 
uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. 
Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i 
przestojów.  
 
4.1. Transport poziomy  

 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i urządzeń.  
 



4.2. Transport pionowy  

 

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  środków  transportu  pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych. Przy braku ustaleń środki te  Wykonawca uzgadnia z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego.  
 
V. WYKONANIE ROBÓT.  
 
V.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, zgodnie z 
postanowieniami  umowy,  dokumentacją  budowlano-wykonawczą,  wymaganiami  specyfikacji 
technicznych,  odpowiednimi  normami  i  przepisami  budowlanymi  oraz  poleceniami  inspektora 
nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do
rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody 
zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca może przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich 
rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu przez zamawiającego protokołu konieczności, 
dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego  zaświadczenie  o  posiadanych  uprawnieniach  budowlanych  i  przynależności  do 
Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.  
Wszelkie polecenia inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą wykonywane 
niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.  
Po  zakończeniu  prac  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
 
- ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Roboty przygotowawcze 
• Oczyszczenie terenu 
o Wszelkie obiekty i urządzenia stanowiące przeszkodę,  znajdujące się na  powierzchni terenu 

lub w gruncie, najlepiej usunąć przed rozpoczęciem robót. Funkcjonujące kanały instalacyjne 
(wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne,  gazowe,  elektryczne,  telekomunikacyjne  itp.)  należy 
zabezpieczyć lub przełożyć w porozumieniu z odpowiednimi władzami.  

o W przypadku napotkania obiektów podziemnych lub matenalów nie przewidzianych w 

dokumentacji,  takich  jak:  urządzenia  i  przewody  instalacyjne,  kanały,  dreny,  resztki  kon-
strukcji, materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), roboty 
należy przerwać do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania.  

o W  przypadku  odkrycia  wykopalisk  archeologicznych  lub  niewypalów  i  innych  pozostałości 
wojennych  należy  przerwać  roboty,  zawiadomić  odpowiednie  władze  administracyjne,  a 
miejsca odkryć zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

 



•  Roboty geodezyjne  
o Przed przystąpieniem do robót ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmować m.in.: 
a) wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej 
roboczej osnowy realizacyjnej (jeśli istniejąca nie jest wystarczająca lub wymaga zmian), 
dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów, 
b) wytyczenie punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, 
obrysów,  krawędzi,  załamań  itp.,  w  zakresie  umożliwiającym  wytyczenie  zarówno  konturów 
robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych), 
c)  wyznaczenie  punktów  wysokościowych  (reperów),  dowiązanych  do  geodezyjnej  osnowy 
wysokościowej. 
o Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych 

obiektu w poszczególnych etapach czy fragmentach i powinna być określona w projekcie.  
o Repery należy wyznaczyć obok każdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niż co 250 m 

dla trasy robót liniowych (np. dróg). Należy je umieszczać poza granicami projektowanego 
obiektu, a rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm. Repery powinny być wyznaczone na 
trwałym elemencie wkopanym w grut w taki sposób, aby nie zmienił on swego położenia, i 
chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. 

o W trakcie robót ziemnych roboty geodezyjne obejmują m.in.: 
a) wyznaczenie i kontrolę wymaganych spadków, poziomów oraz nachylenia skarp, 
b)  wykonywanie  pomiarów  inwentaryzacyjnych  urządzeń  i  elementów  zakończonych,  robót 
zanikających lub podlegających zakryciu oraz sporządzanie planów sytuacyj-no-
wysokościowych  budowli  i  ich  aktualizację  (pomiar  inwentaryzacyjny  budowli  lub  jej  części 
należy wykonać, zanim stanie się ona niedostępna). 
o Wyznaczanie konturu wykopu (rys. 12.1-1): zaznaczenie położenia punktu osiowego wykopu 

za  pomocą  palika  l  z  uwidocznioną  na  nim  głębokością  wykopu,  wyznaczenie  za  pomocą 
palików 2 punktów przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu. 
Szablony wyznaczające pochylenie skarp 3 powinny być ustawione po obu stronach wykopu; 
szablony należy przedłużać stopniowo w głąb wykopu. 

o Wytyczenie fundamentów budynku:  krawędzie  wykopu i zasadnicze linie budynku powinny 
być wyznaczone na ławach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robót ziemnych; 
ława ciesielska składa się ze stojaków i rozpiętych między nimi drutów (szczegóły patrz p. 
11.4.5.). 

• Odwodnienie terenu 
o Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym 

działaniem  wody  (gruntowej  i  opadowej).  Należy  wykonać  ujęcia  i  odprowadzenie  wód 
powierzchniowych  napływających  w  miejsce  robót  oraz,  jeśli  to  potrzebne,  odwodnienie 
wgłębne podłoża  gruntowego.  Istniejące na terenie robót  ziemnych zbiorniki i cieki  wodne 
powinny  być  osuszone,  przełożone  lub  uregulowane  zgodnie  z  odrębnym  projektem  przed 
przystąpieniem do robót podstawowych.  

o System odwodnienia powinien zapewnić utrzymanie przewidzianych w projekcie poziomów 
wody i ciśnienia w porach gruntu, stały odpływ określonej ilości wody, całkowite wydalanie 
wody usuwanej z wykopu poza teren wykopów i niezawodność odwodnienia.  

o Obniżenie  zwierciadła  wód  gruntowych  (np.  gdy  jego  poziom  utrudnia  posadowienie  pro-
jektowanych  konstrukcji  i  urządzeń  lub  wykonanie  wykopu  stosowanymi  na  budowie  ma-
szynami)  należy  wykonać  na  podstawie  odrębnego  projektu  w  taki  sposób,  aby  nie  została 
naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsied-



nich  obiektów,  i  aby  na  skutek  wytworzonej  depresji  nie  wystąpiło  nadmierne  osiadanie 
podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli.  

o Odprowadzenie wód powierzchniowych powinno obejmować: 
a)  wykonanie  rowów  opaskowych  lub  podłużnych  oraz,  ewentualnie,  rowów  stokowych  lub 
poprzecznych  (w  podłożu  pod  budowlą)  o  przekroju  i  spadku  zapewniającym  odprowadzenie 
wód przesączających się i wód opadowych, 
b)  nadanie  spadku  powierzchni  podłoża  w  kierunku  rowów  w  granicach  0-1,0%,  zależnie  od 
rodzaju gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntów bardziej przepuszczalnych), 
c) w razie potrzeby - wypełnienie rowów poprzecznych pospółką lub drobnym żwirem, 
d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód. 
o Odległość  w  planie  między  krawędzią  dna  rowu  odwadniającego  a  krawędzią  dna  wykopu 

lub obiektu nie powinna być mniejsza niż 1,20 m. Spadek podłużny dna rowu powinien być 
dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robót ziemnych lub 
obiektów i nie powinien być mniejszy niż 0,2%. Należy sprawdzić, czy rowy odwadniające 
nie staną się przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, 
w których występują grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czynie spowodują 
powstania szkód na terenach sąsiednich.  

o Rowy stokowe powinny mieć głębokość do 40 cm, być dostosowane do przejmowania wód 
opadowych  i  być  szczelne,  w  celu  ograniczenia  infiltracji  wód  przez  dno  i  skarpy  rowu. 
Powinny  one  być  odsunięte  od  korony  skarpy  wykopu  lub  nasypu  o  co  najmniej  3,0  m  w 
gruntach suchych i zwartych i o 4,0 m w gruntach wilgotnych i luźnych, lecz nie mnniej niż o 
wysokość  skarpy.  Rowów  stokowych  nie  należy  łączyć  z  innymi  rowami,  a  woda  z  nich 
powinna być odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodującego zagrożenia dla 
wykonywanych robót ziemnych lub wykonywanych obiektów.  

o Odprowadzenie wody z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

o W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym naplywem wód pochodzących z opadów 

atmosferycznych powierzchnia otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 

 
 
2. Wykopy 
• Zasady wykonywania wykopów 
o Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 

przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście 
po wykonaniu przewidzianych w projekcie systemów odwodnienia, izolacji 
przeciwilgociowych itp.). 

o Ściany  wykopów  należy  tak  kształtować  lub  obudowywać,  aby  nie  nastąpiło  obsunięcie  się 
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naru-
szać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie powinny być podkopywane. 

o Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, głębo-
kości i wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obcią-
żeń, czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych i kosztów.  

o Jeśli  przewiduje  się  ruch  ludzi  wzdluż  górnych  krawędzi  wykopów,  należy  ukształtować 
podłużne  pasy  o  szerokości  co  najmniej  0,60  m,  na  których  nie  powinien  znajdować  się 
ukopany grunt ani inne przeszkody.  



o W  przypadku  wykonywania  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejących  konstrukcji,  

a szczególnie gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia tych konstrukcji, 
należy zastosować środki zabezpieczające te konstrukcje przed osiadaniem i odkształceniem. 
Jeżeli w projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń, to minimalna odległość 
krawędzi  dna  wykopu  od  pionowej  ściany  fundamentu  konstrukcji  posadowionej  powyżej 
dna wykopu powinna być obliczona.  

o W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 
mniejszej od projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zależności od rodzaju gruntu i metody 
kopania.  Pozostawiona  warstwa  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem 
fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. 

o W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glębokości większej niż projektowana w 
celu wyrównania do projektowanego poziomu należy wykonać odpowiednio zagęszczoną lub 
stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową albo chudy beton.  

o Wymiary  wykopów  w  planie  należy  ustalać  przy  uwzględnieniu  tzw.  przestrzeni  roboczej, 
która w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku gdy 
na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m.  

o Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości 1,0-1,25 m, bez 
przestrzeni  roboczej,  powinna  wynosić  0,60  m,  a  w  przypadku  układania  rurociągów  i 
drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

o Dno i skarpy lub ściany wykopów statych należy trwale umocnić.  
 
• Wykopy nieobudowane  
o Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 

podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w skałach i w gruntach nienawodnio-nych, 
z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a głębokość wykopu nie 
przekracza: 

4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skałach spękanych i w nienawodnionych piaskach, 
1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip s 10% 
(mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). d Gdy nie są spełnione 

wszystkie  podane  wyżej  warunki  i  gdy  nie  ma  ograniczeń  miejsca,  należy  wykonać  wykop  ze 
skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.  
o Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bez-

piecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 
a) 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% 
frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 
twardoplastycznym, 
b) 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 
c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o I p * 10% (małospoistych, jak 
piaski  gliniaste,  pyły,  lessy,  gliny  zwałowe)  oraz  w  rumoszach  wietrzelinowych  zawierających 
powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych), 
d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 
o Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania: 
- w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej 
od krawędzi wykopu, 



- podnóże  skarpy wykopów w gruntach  spoistych powinno być zabezpieczone przed  roz-
moczeniem  wodami  opadowymi  przez  wykonanie  w  dnie  wykopu,  przy  skarpie,  spadku  w 
kierunku środka wykopu, 
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 
destrukcyjnie (opady, mróz itp.). 
o Nachylenie skarp wykopów stalych nie powinno być większe niż: 
1:1,5    - przy głębokości wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 
4 m, 
1:2       - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
 
•  Wykopy obudowane 
o Jeśli  nie  są  spełnione  wyżej  omówione  warunki,  to  ściany  wykopów  należy  zabezpieczyć 

przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem.  
o Rodzaj,  materiał  i  konstrukcja  obudowy  oraz  wymiary  elementów,  przyjęte  w  następstwie 

przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie. Należy przy tym 
uwzględnić  wszystkie  możliwe  oddziaływania  i  wpływy,  które  mogą  naruszyć  stateczność 
ścian wykopu i ich obudowy. Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium 
robót, od rozpoczęcia wykopu i konstruowania obudowy aż do osiągnięcia projektowanego 
dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

o Do obudowy zaleca się typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku używania drewna 
należy stosować elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyścienne 
o grubości > 50 mm, bale podrozporowe o grubości > 63 mm, bale podzastrzałowe o grubości 
100 mm, okrąglaki do zastrzałów o średnicy w cieńszym końcu z 20 mm, okrąglaki na roz-
pory i rusztowania o średnicy w cieńszym końcu z 12 mm. 

 
• Składowanie ukopanego gruntu 
o Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub 

na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego 
gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku 
wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 
gruntu. 

o Odkłady gruntu powinny  być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2  m, o na-
chyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%. 

• Zasypywanie wykopów 
o Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiał zasypki 

nie  powinien  być  zmarznięty  ani  zawierać  zanieczyszczeń (np.  torfu,  darniny,  korzeni, 
odpadków  budowlanych  itp.  materiałów).  Wykop  należy  zasypywać  warstwami,  które  po 
ułożeniu powinny być zagęszczone zgodnie z p. 12.1.5: miąższość warstw zasypki powinna 
być wybrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania.  

o Nasypywanie  warstw  gruntu  i  ich  zagęszczanie  w  pobliżu  ścian  obiektów  powinno  być  do-
konywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 
wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się 
przewód  lub  rurociąg,  to  użyty  materiał  i  sposób  zasypania  nie  powinien  spowodować 
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 
przeciwilgociowej, cieplnej). 



• Rozbiórka obudowy ścian wykopów 
o Rozbiórka  obudowy  ścian  lub  skarp  wykopów  powinna  być  przeprowadzana  stopniowo,  w 

miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
o Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 
o Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 

możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie  elementów obudowy zagraża 

bezpieczeństwu  pracujących  ludzi  lub  maszyn  albo  konstrukcji  wykonywanego  lub  sąsied-
niego obiektu. 

 
3. Zabezpieczanie budowli i robót ziemnych 
Budowle ziemne należy trwale zabezpieczyć. Skarpy oraz dno wykopu lub koronę nasypu należy 
umocnić bezpośrednio po wykonaniu. Umocnienie można wykonywać odcinkami. W przypadku 
gdy trwale zabezpieczenie nie jest od razu możliwe, do chwili wykonania właściwego 
umocnienia  należy  tymczasowo  zabezpieczyć  skarpy  oraz  dno  wykopów  lub  koronę  nasypów 
przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. 
Skarpy można umacniać np. przez obsiewanie trawą bez lub z umocnieniem humusu (rys. 12.1-2 
i 12.1-3) albo-w przypadku nachylenia mniejszego  niż 1:1,5  - przez darniowanie (rys. 12.1-4), 
brukowanie itp. 
 
4. Roboty ziemne w okresie mrozów 
W  okresie  mrozów  nasypy  można  wykonywać  tylko  z  gruntów  niespoistych,  z  zachowaniem 
warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym 
zagęszczeniu. 
Grunt  w  wykopach  lub  ukopach  należy  od-spajać  w  sposób  ciągły,  by  nie  przemarzał.  W 
przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być 
przykryte. Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien 
być wcześniej zabezpieczony przed przemarzaniem (patrz również p. 12.13.7). 
 

I. ROBOTY FUNDAMENTOWE 
 
1. Warunki wykonywania fundamentów bezpośrednich 
• Podłoże pod fundamenty 
o Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być przedmiotem 

odbioru częściowego. W dnie wykopu należy przeprowadzić badania kontrolne gruntów  w 
celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoża nie są gorsze (np. mniejsza nośność 
lub  większa  podatność)  od  przyjętych  w  projekcie  konstrukcji  i  jej  fundamentów.  Odbiór 
podłoża powinien być przeprowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych.  

o Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie natu-
ralnej  struktury  wskutek  „przekopania"  albo  przez  nawodnienie  wskutek  braku  urządzeń 
odwadniających lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być 
częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem.  



o Gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, występują grunty 

wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą przed 
przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej do głębokości przemarzania gruntu. 

o Jeżeli  konieczne  jest  wyrównanie  podłoża,  wykonanie  warstwy  pośredniej  lub  wymiana 
gruntu, można wykonać podsypkę piaskowo--żwirową lub chudy beton. 

Warstwa  chudego  betonu  nie  powinna  być  grubsza  niż  1/4  szerokości  fundamentu.  Podsypka 
powinna być wykonana z piasku średniego lub grubego, pospótki lub żwiru. Gdy podsypka jest 
grubsza  niż  20  cm,  należy  ja  układać  warstwami  i  zagęszczać  .  Gdy  w  podłożu  zalega  grunt 

plastyczny, pod fundamentem należy umieścić warstwę pośrednią (ok. 10 cm podsypki piaskowej 
lub betonu). 
o Podłoże z lessów o strukturze nietrwałej należy zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub 

tłucznia  (5  do  10  cm),  a  na  niej  wykonać  warstwę  chudego  betonu  (10  do  15  cm),  oraz 
zabezpieczyć całą powierzchnię dna wykopu przed napływem wody.  

 
• Ławy fundamentowe pod ściany  
o Ławy betonowe i żelbetowe stosuje się:  
o a) w przypadku niejednorodnego podłoża gruntowego i możliwości nierównomiernego 

osiadania fundamentu,  
b) pod rzędy słupów,  
c) przy posadowieniu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli.  
Zaleca sieje wykonywać o przekroju prostokątnym, a przy grubości > 50 cm ławy mogą mieć 
ścięte górne narożniki. Pochylenie bocznych krawędzi ław 1:1 do 1:1,5, przy czym stosunek 
h:s  powinien  być  tak  dobrany,  aby  naprężenia  rozciągające  przy  zginaniu  poprzecznym 
odsadzki nie przekroczyły granicznej wytrzymałości obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. 
Gdy h:s < l, to należy: a) odsadzki zbroić jak wsporniki pracujące na zginanie, b) zbrojenie 
podłużne ław żelbetowych wykonywać z prętów stalowych a 12 mm (średnica strzemion > 6 
mm); otulenie prętów betonem ≥ 5 cm.  

o Ławy  należy  wykonywać  na  warstwie  dobrze  ubitego  chudego  betonu  (min.  klasy  B  10)  o 
konsystencji  wilgotnej.  Grubość  warstwy  chudego  betonu  ≥  10  cm.  Świeżo  ułożoną  mie-
szankę  betonową  należy  chronić  przed  wstrząsami  oraz  uderzeniami  przez  co  najmniej  36 
godz.  od  zakończenia  betonowania,  gdy  temperatura  otoczenia  nie  spadła  poniżej  +  10°C.  
W przypadkach  niższej  temperatury okres ochrony  betonu należy  przedłużyć do czasu 
uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 

o Przygotowanie -mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ulożenia i zagęszczenia powinny 
być  zgodne  z  wymaganiami  omówionymi w  p.  5.5.  Ochrona  przed  niskimi  temperaturami 
(poniżej +5°C) betonu ułożonego w fundamentach  

•  Inne wymagania dotyczące robót fundamentowych 
o W przypadku wykonywania fundamentów dla kilku budowli położonych blisko siebie roboty 

fundamentowe należy rozpoczynać od budynków, których fundamenty są położone 
najgłębiej. 

o Roboty  fundamentowe  przy  budynkach  istniejących  należy  prowadzić  z  dużą  ostrożnością. 
Fundamenty  budynków  istniejących  wolno  odkrywać  odcinkami  ≤  1,5  m,  a  odległości 
między tymi odcinkami ≥ 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia 
budynku  istniejącego  odpowiada  założeniom  projektowym.  W  razie  niezgodności  należy 
stosować środki zapewniające bezpieczeństwo budynków istniejących.  

o W przypadku fundamentów w zasięgu wód gruntowych instalacje i drenaże projektowane w 
poziomie posadowienia należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania fundamentu. 



o Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać. Wykop powinien być wtedy odwodniony. 
Do  zasypywania  fundamentów  należy  stosować  grunt  z  wykopów,  jeżeli  w  projekcie  nie 
przewidziano użycia innych rodzajów gruntów. Grunt do zasypywania nie powinien zawierać 
odpadów materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. 

o Fundamenty  można  zasypywać  po  osiągnięciu  przez  nie  nośności  wymaganej  w  projekcie. 
Zaleca się, aby zasypywanie następowało po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami 
podziemnymi. 

o Zasypkę  należy  wykonać  ze  spadkami  ułatwiającymi  odprowadzanie  wody  w  kierunku  od 
ścian budynku. 

 
2. Odbiór robót 
• Odbiór podłoża. Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonania fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem 
fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia opadami 
atmosferycznymi).   
o Odbiór  podłoża  należy  dokonywać  przed  uleżeniem  podsypki  piaskowo-żwirowej,  chudego 

betonu lub innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych 
warstw przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 

o Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno--
gruntowych  w  podłożu  z  danymi  w  dokumentacji  geotechnicznej  przydatności  gruntów  do 
celów przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań p. 12.2.1.  

o Odbioru  podłoża  należy  dokonywać  komisyjnie,  w  trudniejszych  przypadkach  z  udziałem 
projektanta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

o Protokół  odbioru  podłoża  powinien  zawierać  wyniki  badań  podłoża.  Przy  sprawdzaniu  sta-
nów  gruntów  w  podłożu  można  stosować  makroskopowe  metody  badań.  Gdy  właściwości 
gruntów nie odpowiadają warunkom projektu, należy wykonać badania laboratoryjne.  

o Sprawdzenie  stanu  gruntów  -  do  głębokości  l  mód  poziomu  posadowienia.  Gdy  na  tej  głę-
bokości  występują  grunty  słabsze,  niż  to  przyjęto  w  dokumentacji,  należy  przeprowadzić 
głębsze  badania  całej  warstwy  słabszej,  aż  do  głębokości  równej  szerokości  fundamentów, 
jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m.  

 
• Odbiór robót fundamentowych  
o Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podloża pod fundament, co powinno 

być  stwierdzone  w  protokole  odbioru  oraz  zapisem  w  dzienniku  robót.  W  przypadku  gdy 
zgłoszono  zastrzeżenia,  nie  należy  rozpoczynać  robót  fundamentowych.  Może  mieć  ono 
miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej 
danego fundamentu.  

o W  ciągu  całego  czasu  trwania  robót  fundamentowych  należy  sprawdzać  stan  odwodnienia 
podłoża. 

o W  czasie  odbioru  fundamentów  należy  sprawdzać:  zgodność  ich  usytuowania  w  planie  i 
poziom  posadowienia  zgodnie  z  projektem,  prawidłowość  wykonania  robót  ciesielskich, 
zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót 
powinien być dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania 
tych robót a wyniki odbioru - zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 

o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych badań 
jej zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru robót 
zanikających,  



o W przypadku budynków wymagających obserwacji należy przy każdym odbiorze częściowym 
robót  budowlanych  sprawdzać  stan  założonych  reperów  i  wyniki  obserwacji  osiadań  oraz 
porównywać je z osiadaniami dopuszczalnymi. 

o Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone 
w projekcie, obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. Odchylenia 
w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji 
fundamentów ≤ 2 cm. Dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych 
prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych ≤ 0,5 cm. Odchylenia w usytuowa-
niu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości podanych w projekcie. 

 
- ROBOTY MUROWE 
 
1. Warunki przystąpienia do robót murowych. 
• Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
o zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,  
o zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 
o zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,  
o sprawności stosowanego sprzętu. 
•  Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące 
przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W 
przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków 
wykonana przez  projektanta konstrukcji. 
•    Sprawdzić  jakość  elementów  murowych  i  zapraw,  wymagając  od  producentów  wyrobów 
certyfikatów  zgodności  lub  deklaracji  zgodności    lub    też    prowadząc    badania    we  własnym  
zakresie  i oceniając je  zgodnie zPN-B-03002:1999. 
 
 
2. Wykonanie murów 
• Zasady ogólne 
o Mury  powinny  być  wznoszone  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  wy-

maganych  grubości  spoin  oraz  zgodnie  z  rysunkami  roboczymi.  W  pierwszej  kolejności 
należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy murować po zakończe-
niu  ścian  konstrukcyjnych  poszczególnych  kondygnacji,  a  ściany  działowe  z  elementów 
gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku. 

o Mury  należy  wznosić  równomiernie  na  całej  ich  długości  i  powierzchni  budynku.  Różnica 
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w 
przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 
niejednocześnie  należy  stosować  zazębione  strzępią  końcowe.  Przy  większych  różnicach  w 
poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

o Konstrukcje  murowe  powinny  być  w  trakcie  wykonywania  zabezpieczane  przed  oddziały-
waniem  warunków  atmosferycznych  (np.  niskich  temperatur,  deszczu,  śniegu,  kurzu)  za 
pomocą folii, mat itp. 

o Warunki  wykonania  konstrukcji  z  elementów  murowych  w  okresie  obniżonych  temperatur 

powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 
technologicznymi (patrz rozdz. 12.13).  



o Ściany  z  elementów  murowych  powinny  być  usztywnione  na  poziomie  stropów  każdej  kon-
dygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

•  Szybkość  wznoszenia  murów  powinna  być  dostosowana  do  przyjętego  rodzaju  zaprawy  w 
murze i jej wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa od 
podanej w tablicy 12.4-2. 
• Grubość spoin 
o Nominalna  grubość  spoin  poziomych  i  pionowych  w  konstrukcjach  murowych  wykony-

wanych  przy  użyciu  zapraw  zwykłych  i  lekkich  nie  powinna  przekraczać  12  mm  z  odchy-
leniem +3 i -2 mm, 

o Spoiny  pionowe  uważa  się  za  wypelnione,  jeżeli  zaprawa  sięga  co  najmniej  0,4  długości 
spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.  

o Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 
być większa niż 3 mm z odchyleniem -l mm. 

o Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać  równocześnie  ze  wznoszeniem  muru  lub  po  jego  wykonaniu,  Profile  spoiny 
powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny (rys. 12.4-1). 

o Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica (rys. 
1). 

o W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

 
 
•  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
o Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. 
 
 
 
 
Szybkość wznoszenia murów 
Tablica 12.4-2 
Rodzaj 
zaprawy 

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na 
tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h muru dolnej 
kondygnacji 
h i 3,5 3,5 < h z 5 5 shsY 

Cementowo--
wapienna 
Cementowa 5 3 6 3,5 7 4 
 
o Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej 

nie niższej niż 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych.  
o Przewodów  dymowych,  spalinowych  i  wentylacyjnych  nie  należy  wykonywać  z  elementów 

murowych drążonych.  
o Przewody  z  pustaków  ceramicznych  kominowych  należy  omurować  pełną  cegłą  ceramiczną 

na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys 
lub pęknięć przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka.  

 
 



4. Wykonanie murów jednolitych 
• Mury z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego 
o W  zależności  od  dokładności  wykonania  elementów  murowych  mury  z  bloczków  z  betonu 

komórkowego mogą być wykonywane na zwykłe lub cienkie spoiny. 
o Układ bloczków w murze powinien być zgodny z PN-68/B-10024. 
o Elementy do murów ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochronnych powinny odpowiadać 

wymaganiom  wg  tablicy  12.4-3,  a  do  wykonywania  murów  z  cienkimi  spoinami  oraz  łą-
czonych na „pióro i wpust", w tablicy 12.4-4.  

o Bloczki  przed  wmurowaniem  należy  obficie  moczyć  wodą  w  celu  zabezpieczenia  przed  od-
ciąganiem wody z zaprawy.  

o Węgarki  okienne  zaleca  się  wykonywać  przez  odpowiednie  wyprofilowanie  bloczków  lub 
mocowanie dodatkowych pasków wyciętych z bloczków, za pomocą doklejania lub gwoździ.  

o Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.  
o Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego należy stosować w częściach 
 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów 
ze spoinami z zapraw zwykłych i ciepłochronnych                            Tablica 12.4-3 
Nazwa elementu 
drobnowymiarowego 

Długość 
elementu [mm]  

Wielkość odchyłki [mm]  
długość szerokość wysokość 

Bloczki 490 

± 5 ±3 

±5 
590 ±3 

Płytki 490 ±5 
590 ±3 

 
 
 
 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów do wykonywania murów z cienkimi 
spoinami oraz łączonych na „pióro i wpust" 
Tablica 12.4-4 
Nazwa elementu 
drobnowymiarowego 

Długość 
elementu [mm]  

Wielkość odchyłki [mm]  
długość szerokość wysokość 

Bloczki 490 

±3 ±2 ... 2 
590 

Płytki 490 
590 

 
Nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu ich trwałą warstwą wodoszczelna od ścian 
piwnicznych. 
o Mury  narażone  na  bezpośrednie  działanie  odprysków  wód  opadowych  oraz  w  częściach 

zamkniętych  budynków,  przy  wilgotności  względnej  powietrza  przekraczającej  75%,  po-
winny być odpowiednio zabezpieczone przed wtórnym zawilgoceniem. 

 
 



5. Tolerancje wykonania 
• Wymagania ogólne 
o Rozróżnia się tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projek-

towych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę NI. Klasę tolerancji 
N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o 
charakterze monumentalnym. Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach 
projektowych w zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykona-
niem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).  

o Dokładość pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ± l mm. 
o Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

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

o Odchylenia poziome wzdluż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-
imienne  w  stosunku  do  układu  odniesienia.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charak-
terze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

• System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211 (patrz również rozdz. 11.4). 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
• Ściany 
o Dopuszczalne odchylki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być 

większe od podanych w tablicy 12.4-6.  
o Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości h i [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie po-
winno być większe niż: 

± hj/300 n przy klasie tolerancji NI, ± h/400 n przy klasie tolerancji N2, 
 
 
Tablica 12.4-6 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 
Odchyłka [mm] Klasa tolerancji 

NI N2 
Wysokość i długość 
dla każdego 
pomieszczenia 

±20 ±10 

Usytuowanie ściany w 
planie w stosunku do 
osi pomiarowej 

±10 ±5 

Odległość sąsiednich 
ścian w świetle 

±15 ±10 

Odchylenie od pionu 
ściany o wysokości h 

h 
300 h 400 

Wygięcie z 
płaszczyzny ściany 

 -^h,h   h 

750 1000 
 
o Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 



±10 mm w przypadku murów pełnych oraz ± 20 mm w przypadku murów szczelinowych.  
o Dopuszczalne  odchylenie  ścian  murwanych  od  płaskiej  powierzchni  (zwichrzenie  i  skrzy-

wienie) nie powinno być większe niż: 
a) na odcinku l m: 
5 mm przy klasie tolerancji NI, 3 mm przy klasie tolerancji N2, 
b) na odcinku całej ściany: 20 mm przy tolerancji NI, 10 mm przy tolerancji N2. 
o Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L ś 30 m, 
± 0,25 (L + 50) przy L > 30 m i nie większe niż ± 50 mm.  
o Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe 

niż: 
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m 
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji NI. + 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2, 
b) przy wymiarze otworu powyżej 1,0 m +15, -10 mm przy klasie tolerancji NI, + 10, -5 mm przy 
klasie tolerancji N2. 
o Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 

od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 s 20 mm przy klasie tolerancji NI, L/200 s 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
• Otwory i wkładki 
o Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkladek nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji NI, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
6. Kontrola, badania i odbiór robót 
• Klasy kontroli 
o W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wy-konania 

elementów konstrukcji: 
I - klasa kontroli zwykłej, II - klasa kontroli rozszerzonej. Kontrola dotyczy właściwości 

stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót.  
o Klasa  kontroli  może  odnosić  się  do  wykonanej  konstrukcji,  określonych  elementów  kon-

strukcji  lub  określonych  operacji.  a  Jeśli  w  ustaleniach  projektowych  nie  stwierdza  się 

inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli I.  
o Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów kon-

strukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwen-
cjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wy-
magań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.). 

o Dokumentacja  z  działań  i  wyników  kontroli  powinna  zawierać  wszystkie  dokumenty  pla-
nowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych.  

o Dokładność  wymiarów  i  usytuowania  narożników  oraz  wybranych  ścian  budynku  podlega 
kontroli ciągłej. 

• Badania materiałów i wyrobów 
o Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzane  zgodnie  z  wy-

maganiami  podanymi  w  normach  i  aprobatach  technicznych.  Potwierdzenie  właściwości 
materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 



o Każda  dostana  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz  za-
opatrzona w deklarację zgodności.  

o Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych. 

o Przy  odbiorze  elementów  murowych  na  budowie  należy  sprawdzić  zgodność  typu,  rodzaju, 
klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie 
lub w specyfikacji technicznej. 

 
• Badania konstrukcji murowych 
o Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 

ustaleniami  p.  12.4.5  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  i  zapisów  w  dzienniku 
budowy. 

o Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawa należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin  i  pomiaru  taśmą  z  podziałką  milimetrową.  W  przypadku  murów  zewnętrznych 
spoinowanych,  sprawdzenie  należy  przeprowadzić  na  losowo  wybranej  ścianie  za  pomocą 
taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu 
średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

o Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić  przez  przykładanie  laty  kontrolnej  o  długości  2,0  m  w  kierunkach  pro-
stopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu 
między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do l mm.  

o Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  muru  na  wysokości  jednej  kondygnacji 
należy przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.  

o Sprawdzenie pioziomowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usy-
tuowania  ścian  poszczególnych  kondygnacji  należy  przeprowadzać  za  pomocą  pomiarów 
geodezyjnych. 

o Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy 
murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 
20 m - za pomocą niwelatora.  

o Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 

przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 
o Sprawdzenie  liczby  użytych  uszkodzonych  lub  połówkowych  elementów  murowych  należy 

przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
 
- ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
1. Zakres wymagań i dokumentacja techniczna 
Wymagania dotyczą monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonów 
zwykłych,  stosowanych  w  obiektach  budowlanych  budownictwa  ogólnego.  Konstrukcje  te  są 
wykonywane w deskowaniach stałych (indywidualnych), przesławnych, przesuwnych lub 
ślizgowych. 
Wymienione  konstrukcje  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i 
zasadami sztuki budowlanej. 
 
 



2. Rusztowania i deskowania 
• Wymagania ogólne 
o Deskowania  i  związane  z  nimi  rusztowania  powinny  zapewnić  sztywność  i  niezmienność 

wymiarów  konstrukcji  podczas  układania  zbrojenia,  betonowania  i  dojrzewania  betonu,  a 
więc w całym okresie ich eksploatacji.  

o Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z 

mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu 
nie  była  większa  niż  150  mm,  z  wyjątkiem  dna  form,  gdzie  może  być  zastosowana  jedna 
deska odpowiedniej szerokości.  

o Deskowania  belek,  luków  i  sklepień  o  rozpiętości  powyżej  4  m  powinny  być  wykonane  ze 
strzałką  konstrukcyjną  odwrotną  do  kierunku  ugięcia  konstrukcji.  Wartość  tej  strzałki  po-
winna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania.  

o Deskowania  nieimpregnowane  należy  przed  ułożeniem  mieszanki  betonowej  obficie  zlać 
wodą. 

o Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem 
(dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być po-
twierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

• Deskowanie indywidualne  
o Deskowania  wykonywane  indywidualnie  z  drewna  lub  z  częściowym  użyciem  materiałów 

drewnopochodnych i innych należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach.. 
o Jeżeli  nie  jest  możliwe  podwieszenie  deskowania,  np.  do  belek  stalowych,  to  można  je  po-

deprzeć rusztowaniem ze stojaków (okrąglaki o średnicy 8-15 cm bądź krawędziaki o prze-
kroju od 10 x 10 do 16 x 16 cm). Stojaki ustawia się na ułożonych na podłożu ciągłych pod-
kładkach drewnianych (podwalinach) lub kawałkach desek grubości 32-36 mm (z 
podklinowaniem),  zapewniających  rozłożenie  obciążenia  przenoszonego  przez  stojaki  na 
większą płaszczyznę podłoża. 

o Stężenia stojaków drewnianych (przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych 
kierunkach) powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 25 mm. Stężenia ukośne 
należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka, jak najbliżej górnego i dolnego ich 
końca. Leżnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne powinny zapewniać 
utworzenie sztywnego układu trójkątnego; gdy w jednej płaszczyźnie nie ma ciągłych leżni, 
funkcję  stężeń  poziomych  w  układzie  trójkątnym  powinno  spełniać  deskowanie.  Stojaki 
należy  rozstawiać  co  1,0-1,4  m;  przy  obciążeniu  powyżej  5,0  kN/m2  stojaki  powinny  być 
rozstawione  co  0,8  m.  Rozbiórkę  rusztowania  należy  rozpoczynać  od  wybicia  klinów  spod 
stojaków i opuszczenia deskowania.  

o Zamiast stojaków drewnianych coraz powszechniej są stosowane stojaki metalowe te-
leskopowe, usztywnione tężnikami poziomymi z rur i złączy stalowych.  

o Do indywidualnych można też zaliczyć - stosowane ostatnio coraz powszechniej -jednorazowe 
deskowania kartonowe słupów o przekroju kołowym. Te deskowania zazwyczaj umożliwiają 
wykonywanie słupów o średnicy od 150 do 1200 mm i wysokości do 4,5 m. Deskowania te 
można dowolnie przycinać i łączyć na placu budowy.  

 
3. Zbrojenie 
• Wymagania ogólne 
o Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I, A-

II,  A-III  i  A-IIIN  oraz  druty  o  właściwościach  mechanicznych  określonych  wg  normy  PN-
82/H-93215 Klasa i gatunek oraz średnice prętów i drutów stosowanego zbrojenia powinny 



być zgodne z projektem. Niżej podano ogólne zasady stosowania stali poszczególnych klas i 
gatunków.  

o Pręty  ze  stali  klasy  A-0  gatunku  StOS  powinny  być  stosowane  jako  zbrojenie  konstruk-
cyjne,  rozdzielcze  i  strzemiona  w  konstrukcjach  z  betonu  oraz  jako  zbrojenie  nośne  w 
elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. 

o Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w 
konstrukcjach  z  betonu.  Dopuszcza  się  stosowanie  tej  stali  w  konstrukcjach  pracujących 
pod  obciążeniem  wielokrotnie  zmiennym  i  w  konstrukcjach  pracujących  w  podwyższonej 
temperaturze. W normie PN-B-03264: 1999 wymieniono również stale zbrojeniowe klasy A-
III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.  

o Siatki standardowe i typowe należy stosować jako zbrojenie płyt stropowych 
(stropodachowych). 

o Płaskie  i  przestrzenne  zgrzewane  szkielety  zbrojeniowe  należy  stosować  do  zbrojenia  kon-
strukcji  z  betonu  zgodnie  z  zakresem  stosowania  prętów,  z  których  zostały  wykonane. 
Szkieletów tych nie należy stosować w konstrukcjach poddanych obciążeniom wielokrotnie 
zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w elementach projektowanych 
wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje wsporcze linii elektroener-
getycznych). 

o Pręty nośne w jednym elemencie żelbetowym zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. 
W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych 
gatunków i klas stali od A-0 do A-IIIN, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i 
zakresów stosowania.  

o W  wypadku  stosowania  w  konstrukcjach  bądź  elementach  z  betonu  blach  węzłowych  lub 
innych, tzw. marek itp., wykonuje sieje ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200. 

o Konstrukcje żelbetowe powinny być zbrojone zgodnie z wymaganiami ujętymi w normie PN-
B-03264:1999. 

• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 
o Pręty  zbrojenia  przed  ich  użyciem  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych  produktów  korozji 

(rdzy),  kurzu  i  innych  zanieczyszczeń.  Stosowane  pręty  proste  nie  powinny  mieć  miejsco-
wych wykrzywień przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

o Zbrojenie należy ukladać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane,  aby  nie  uległo  uszkodzeniom  i  przemieszczeniom  podczas  układania  i  za-
gęszczania mieszanki betonowej. 

o Do  stabilizacji  zbrojenia  w  deskowaniu,  w  celu  zapewnienia  wymaganego  otulenia  prętów 
betonem, stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, two-
rzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkie-
let.  Obecnie  szkielety  zbrojeniowe  przygotowuje  się  najczęściej  poza  placem  budowy  i 
gotowe umieszcza się w deskowaniu.  

o Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowiązujących 
norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw 
strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu 
zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tabl. 12.3-2. Odbiór zbrojenia i zezwo-
lenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 

 
 



Tablica 12.3-2 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w 
wykonaniu zbrojenia 

. 

Określenie wymiaru 
Wartość 
odchyłki 

 
 

Od wymiarów siatek i 
szkieletów 

  

wiązanych lub 
zgrzewanych: 

  

a) w długości elementu ± 10 mm   
b) w szerokości (wysokości)    
elementu   
Przy wymiarze do 1 m ± 5 mm  
Przy wymiarze powyżej 1 m ± 10 mm   
W rozstawie prętów 
podłużnych, 

  

poprzecznych i strzemion:   
a) przy średnicy 4> < 20 
mm 

± 10 mm   

b) przy średnicy 41 > 20 
mm 

± 0,5   

W położeniu odgięć prętów ± 2   
W grubości warstwy 
otulającej 

+ 10 mm   

W położeniu połączeń 
(styków) 

  

prętów ± 25 mm   
 
4. Betonowanie 
• Wymagania ogólne 
o Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 

Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.  
o Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania  jej  składników.  Dlatego  wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  o 
konsystencji  gęstoplastycznej  nie  powinna  przekraczać  3  m.  Im  mieszanka  jest  bardziej 
ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się.  

o Mieszanka dekla powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm . Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, 
lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry 
z  wysokości  nie  większej  niż  5  m;  w  wypadku  mieszanki  o  konsystencji  plastycznej  lub 
ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 

o W wypadku konieczności ukladania mieszanki betonowej z wysokości większych niż podane 
wyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy) itp.  

o Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 
1,5 h, a w temperaturze wyższej - do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiąza-
nie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.  



o Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych (wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych). 
Zagęszczenie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek 
betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożli-
wia użycie wibratorów pogrążalnych.  

o Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach 

ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu  konstrukcji powinny  być określone w 
projekcie. 

o Przerwy robocze w  konstrukcjach mniej skomplikowanych można stosować:  
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
-  w  slupach  -  w  płaszczyznach  stropów,  belek  lub  podciągów;  belki  i  płyty  związane  mono-
litycznie ze słupami lub ścianami należy betonować   nie   wcześniej   niż   po   upływie 1-2 h od 
zabetonowania tych słupów i ścian, 
-  w  plytach  -  na  linii  prostopadłej  do  belek  lub  żeber,  na  których  opiera  się  płyta;  przy  beto-
nowaniu  płyt  w  kierunku  równoległym  do  podciągu    dopuszcza    się  przerwę    roboczą  w 
środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
o Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie 
przygotować  do  połączenia  betonu  stwardniałego  z  betonem  nowym.  Wymaga  to  usunięcia  z 
powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 
i przepłukania wodą.  
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
-  chronić      odsłonięte      powierzchnie      betonu  przed  szkodliwym  działaniem  warunków  at-
mosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać beton w stałej wilgotności: 
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego powszechnego użytku, 
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 
o Polewanie  wodą  betonu  normalnie  dojrzewającego  należy  rozpocząć  po  24  godz.  od  jego 

ułożenia.  Jeżeli  temperatura  wynosi  +  15°C  i  więcej,  należy  w  pierwszych  trzech  dniach 
beton polewać co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach 

- co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5°C, betonu nie polewa się. 
• Rozdeskowanie i obciążenie konstrukcji 
o Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach 

z  desek  grubości  36  mm)  i  deskowanie  dopuszcza  się  po  osiągnięciu  przez  beton  wy-
trzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem że odkształcenie deskowania 
nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i scho-
dów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu be-
tonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony.  

o Całkowite  usunięcie  deskowania  i  rusztowania  konstrukcji  żelbetowej  może  nastąpić,  gdy 
beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać 
na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania be-tonu 
w konstrukcji. 

o Wymagania  szczegółowe  dotyczące  usuwania  deskowań  konstrukcji  betonowych  i  żelbe-

towych powinny być podane w projekcie. Orientacyjnie można przyjąć, że: 



- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów, 
- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
a) w stropach  15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
b) ścian - odpowiednio 2 i 10 MPa, 
c) belek i podciągów o rozpiętości do 6 m -70% wytrzymałości projektowanej, a powyżej 6 m - 
100% tej wytrzymałości. 
o Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie wznoszonej 

konstrukcji należy prowadzić w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń 
w tej konstrukcji.  

o Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy prze-
prowadzać, zachowując następujące zasady: 

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem 
jest niedopuszczalne, 
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; 
pod wszystkimi belkami i podciąga- 
mi o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 
3 m, 
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 
o Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 
 
5. Odbiór końcowy 
• Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione    następujące    dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budo-
wy, 

b)  dziennik budowy, 
c)  protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,  
d)  wyniki badań kontrolnych betonu,  
e)  protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 
f)  inne  dokumenty  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub  związane  z  procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

•    Sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  obejmuje  ocenę:  a)  prawidłowości  położenia 
obiektu budowlanego w planie, b) prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych 
konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych (tabl. 12.3-3), c) jakości betonu 
 
Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi 
Tablica 12.3-3 

Rodzaj konstrukcji 

Odległość 
między 
dylatacjami 
[m] 

1 2 



Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej:  
a) ściany niezbrojone  
b) ściany zbrojone  
c) żelbetowe konstrukcje szkieletowe  
d) dachy nieocieplane, gzymsy 5 20 30 20 
Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne a) wewnętrzne 
ściany i stropy monolityczne betonowane w jednym ciągu 
b) jak wyżej - betonowane odcinkami nie większymi niż 15 
m, z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania 

30 jak w 
przypadku 
wewnętrznyc
h ścian 
prefabryk. 

1 2 

c) wewnętrzne ściany prefabrykowane z zewnętrznymi 
ścianami wielowarstwowymi d) jak wyżej - ze ścianami 
zewnętrznymi z betonu komórkowego e) jak wyżej - z 
lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłużna ściana 
usztywniająca w części środkowej budynku f) jak wyżej - 
ze ścianami usztywniającymi w częściach skrajnych 
budynku g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i 
konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w części 
środkowej budynku 
h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami 
usztywniającymi w częściach skrajnych budynku – 
odpowiednio 
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pod  względem  jego  zagęszczenia,  jednorodności  struktury,  widocznych  wad  i  uszkodzeń  (np. 
raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni  danego  elementu,  a  w  konstrukcjach  cinkościennych  nie  większa  niż  1%;  lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju 
danego elementu, d) zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
 
- ROBOTY WODOCHRONNE I PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1. Wytyczne ogólne 
-. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków , 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 
Dopuszcza się zastosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich 
samych efektów działania oraz posiadania przez materiały pozytywnej opinii Zamawiającego. 
-. Podłoże pod izolacje winno być czyste (wolne od zanieczyszczeń typu oleistego), suche i 



równe. Wszystkie uszkodzenia winny być naprawione. Grubość izolacji lub ilość powłok należy 
wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Izolacja powinna 
być przyklejona do podłoża na całej powierzchni w sposób ciągły. Prace izolacyjne należy 
prowadzić z przestrzeganiem zasad bhp i przy użyciu indywidualnych środków ochrony ze 
względu na ich szkodliwość dla zdrowia ludzkiego w przypadku narażenia inhalacyjnego i 
kontaktu ze skórą. 
 
2. OGÓLNE WYMOGI I ZALECENIA DOTYCZĄCE ZEWNĘTRZNEJ 
HYDROIZOLACJI BUDYNKÓW 
• Podłoże pod warstwę izolacyjną powinno być równe, odtłuszczone, oczyszczone, 
odpylone i stabilne (przy próbie zarysowania np. gwoździem może występować tylko 
powierzchniowa rysa, bez silnego pylenia się, wykruszania czy też łuszczenia się 
podłoża). 
• Rysy i pęknięcia należy usunąć np. przez zaszpachlowanie. 
• Wytrzymałość na ściskanie podkładów pod izolacje nie powinna być niższa niż 9 MPa. 
Powinny one poza tym być nieodkształcalne i trwałe. 
• Naroża powinny być wyokrąglone (minimalny promień 3 cm) lub sfazowane pod kątem 
450 (przynajmniej 5 cm od krawędzi). 
• Podłoże cementowe (beton, tynk) izolowane materiałami klejonymi na lepiku należy 
zagruntować roztworem lub emulsją asfaltową. 
• Pod gruntowanie podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie powinna 
przekraczać 5%). 
• Powłoki gruntujące należy nakładać w dwóch warstwach, drugą dopiero po wyschnięciu 
pierwszej. 
• Temperatura powietrza i podłoża podczas pracy z materiałami uszczelniającymi nie 
powinna być niższa niż +50C. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uważa się 
temperaturę +200C. 
• Rolki papy zaleca się rozwinąć kilka godzin przed układaniem. Pocięcie ich na 
odpowiednio krótsze kawałki znacznie ułatwia ich późniejsze układanie. 
• Poszczególne warstwy izolacji powinny być ciągłe i szczelne na całej powierzchni oraz 
przylegać do podłoża całopowierzchniowo. 
• Izolacje pionowe układać warstwami pionowym 
• Minimalny zakład kolejnych odcinków papy nie może być mniejszy niż 10cm. Zakłady 
zawsze smarować lepikiem. 
• Nie nakładać lepiku bezpośrednio na mury ceglane czy kamienne. 
• Powłoki izolacyjne mogą być obciążone tylko prostopadle do ich powierzchni i muszą być 
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi. 
• Na poziomie ławy fundamentowej należy wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową. 
Drugą poziomą izolację przeciwwilgociową powinno się wykonać kilkanaście 
centymetrów pod wieńcem stropu nad piwnicą. Po oczyszczeniu wierzch ławy 
fundamentowej zagruntować (posmarować) roztworem asfaltowym na zimno. Po jego 
wyschnięciu wykonać izolację z dwóch warstw papy asfaltowej klejonej lepikiem na 
zimno. 
• Na styku ławy fundamentowej i ściany należy wykonać wyoblenie (fasetę) - patrz rys nr 
1 - o promieniu minimum 4-5 cm. Do wykonania fasety stosujemy specjalne 
szybkowiążące zaprawy. Można ją wykonać także ze zwykłej cementowej zaprawy, 
dobrze jest jednak wtedy zastosować specjalne modyfikatory do poprawiania 



przyczepności lub fasetę wykonać na tzw. warstwie sczepnej. 
• Pionową izolację ścian fundamentowych należy wywinąć na ławy. 
• Cokół narażony jest na działanie wody rozbryzgowej, dlatego też pionową izolację ścian 
fundamentowych trzeba wyprowadzić na cokół na wysokość 30-50 cm i połączyć z 
poziomą izolacją pod wieńcem stropu. 
• Wysokość wyprowadzenia izolacji nad poziom gruntu zależy od rodzaju opaski wokół 
budynku. Dla opaski betonowej (minimalna szerokość 80 cm) izolacja ścian cokołu 
powinna być wyprowadzona minimum 50cm. Nie należy wykonywać opasek o spadku 
mniejszym niż 5% od budynku. 
• Połączenie izolacji poziomej ław fundamentowych z pionową musi być szczelne. 
Podobnie starannie należy połączyć izolację podposadzkową w piwnicy z izolacją 
poziomą ław fundamentowych. Izolacja pionowa ścian fundamentowych i izolacje 
poziome: podposadzkowa oraz ław fundamentowych muszą tworzyć szczelną wannę, 
uniemożliwiającą wilgoci czy wodzie dostanie się pod powłokę. 
• Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia izolacji ścian i ław przed uszkodzeniem 
mechanicznym w trakcie zasypywania wykopów i/lub dalszych robót budowlanych. Do 
tego typu zabezpieczeń doskonale nadają się odporne na działanie wilgoci materiały 
typu hydrobofizowana wełna mineralna, styrodur, maty lub np. folie drenażowe. Uwaga: 
folie z wytłoczkami nie mogą być stosowane przy niektórych materiałach izolacyjnych. 
• Przy ogrzewanych piwnicach dobrze jest ocieplić je od zewnątrz, co zapobiega 
wykraplaniu się wilgoci w środku. 
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa z masy asfaltowej. 
Za minimalne, dla izolacji pionowej, przyjmuje się nałożenie dwóch warstw masy asfaltowej 
(modyfikowanej, lepiku, dyspersyjnej asfaltowo-gumowej czy asfaltowo-kauczukowej) o łącznej 
grubości przynajmniej 2 mm. Stosowane do tego celu lepiki na gorąco należy podgrzać do 
temperatury 160-1800C. Przy nakładaniu temperatura lepiku na gorąco nie powinna być niższa 
niż 1400C. Przed nałożeniem właściwej powłoki izolującej podłoże należy zagruntować 
środkiem 
odpowiednim dla właściwej masy izolacyjnej. Może to być np. asfaltowa emulsja anionowa. W 
miejscach narażonych na zwiększone obciążenia oraz możliwość uszkodzeń (np. obszar szczelin 
dylatacyjnych) w pierwszą warstwę powłoki izolacyjnej (ale nie w warstwę gruntującą) 
wtapiamy wkładkę zbrojącą. Masy uszczelniające starannie rozprowadzamy szczotką dekarską 
lub pędzlem na izolowanych powierzchniach. Część materiałów, zwłaszcza o konsystencji ciekłej 
lub półciekłej, można nanosić natryskowo. Następną warstwę układamy po całkowitym 
wyschnięciu poprzedniej. W zależności od rodzaju zastosowanego materiału i warunków 
atmosferycznych może to być okres nawet 24 godzin. W ciągu tego czasu trzeba ponadto 
chronić niezwiązany materiał przed opadami atmosferycznymi. Wiąże się z tym konieczność 
wykonywania tego typu robót w sprzyjających warunkach pogodowych. Pamiętać należy, że 
pełną wytrzymałość i odporność powłoki z mas bitumicznych uzyskują dopiero po 10-14 dniach, 
dlatego ich zasypanie jest możliwe dopiero po takim okresie czasu. 
Pozostałe wymagania wykonawcze określa norma PN-69/B-10260. 
 
3. Izolacja podposadzkowa z folii PE 
Folię należy układać i łączyć na zakład nie mniejszy niż 10cm przy użyciu specjalnego kleju do 
PCV dostarczanego przez producenta folii, lub łącząc zakłady taśmą dwustronną. Ponadto folia 
powinna być wywinięta co najmniej 15 cm na ścianę budynku. Prace należy prowadzić przy 
dodatnich temperaturach zewnętrznych. 



 
4. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej. 
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków. wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziarn kruszywa i.t.p. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 
lub wgłębienia do 2 mm. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich 
części pylastych i złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas 
budowy. 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną 
IBDiM. Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji bitumiczny środek gruntujący musi być 
wpełni utwardzony. Arkusze na budowie należy składować w suchym miejscu w pozycji stojącej. 
Minimalna temperatura arkuszy wynosi 5°C. Temperatura betonu powinna być wyższa niż 0°C. 
Pierwsza rolka izolacji jest układana prostopadle do osi podłużnej obiektu i . po umieszczeniu 
wałka, rozwijana po kawałku do tyłu. Do podgrzania izolacji używa się palnika propanowego. 
Źródło ciepła powinno działać równomiernie na całej szerokości rolki. Płomienie są tak 
skierowane, żeby podłoże betonowe było ogrzewane, a warstwa pokrywająca spód arkusza 
rozpuszczała się tak aby przed rolką występował stały wypływ materiału. Należy unikać 
przegrzania arkusza i podłoża. Arkusz należy dociskać równomiernie do podłoża, aby uniknąć 
powstawania pustek powietrznych. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za pomocą 
odpowiedniego narzędzia drewnianego. Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami 
izolacji nie powinien być większy niż 80 mm natomiast zakład czołowy między końcami rolek 
winien wynosić 150 mm. 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb 
arkusza na odległość ca 10 - 20 mm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu 
izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową aby 
ograniczyć czas wystawienia izolacji na działanie czynników atmosferycznych. 
 
5. Izolacja pionowa murów fundamentowych z folii kubełkowej. 
Montaż folii dopuszczalny jest w każdych warunkach atmosferycznych. Folię należy układać 
stożkami ściętymi w kierunku muru. 
Na powierzchniach pionowych folię kubełkową mocuje się mechanicznie za pomocą 
gwoździ murarskich lub gwoździ do betonu przy górnej krawędzi membrany. Gwoździe 
mocowane są przy użyciu systemowych, półkolistych podkładek przechodzących przez 
wgłębienie na powierzchni w odległości 800 mm od siebie. W partiach łączenia 
membrany gwoździe należy przybijać w odległości 300 mm od siebie. Połączenia wykonuje się 
na zakładkę o szerokości siedmiu wytłoczeń. 
Do wykończenia górnej krawędzi izolacji stosuje się listwę wykończeniową wykonaną z 
polietylenu. Listwa produkowana jest w 2-metrowych odcinkach o szerokości 6,5 cm. Otwory 
montażowe rozmieszczone są co 15 cm. 
 



 
 
 
 
6. Montaż folii paroizolacji. 
Montuje się je do wewnętrznej strony ocieplenia, przybijając zszywkami do rusztu drewnianego 
pod pokrycie z płyt gipsowo-kartonowych, albo przyklejając do rusztu metalowego 
samoprzylepną taśmą dwustronną. Niezależnie od sposobu rozpinania paroizolacji powinno się 
ja układać z lekkim naprężeniem - lekko naciągając .Mocowanie folii powinno wypadać w 
miejscu połączenia poszczególnych pasów na zakład szerokości ok. 5 cm. W przypadku 
uszkodzenia, na przecięciu folii należy przykleić pasek taśmy samoprzylepnej. 
Na połączeniach z elementami pionowymi : ścianami kolankowymi , kominami oraz ścianami 
szczytowymi lub działowymi należy stosować specjalne, samoprzylepne taśmy uszczelniające 
połączenia. Taśmy te wykazują odpowiednią w tych połączeniach elastyczność . Ważne jest aby 
w tych miejscach zostawić odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej . Do tych połączeń zaleca 
się stosowanie listew dociskowych mocowanych do w/w elementów pionowych (ścian i 
kominów) . 
 
- ROBOTY CIESIELSKIE 
 
1. Montaż drewnianej konstrukcji dachu. 
1.1 Wymagania ogólne  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.  
1.2 Więźba dachowa  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm.  
Dopuszcza się następujące odchyłki:  
a. w rozstawie belek lub krokwi:  
- do 2 cm w osiach rozstawu belek  
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  
b. w długości elementu do 20 mm  



c. w odległości między węzłami do 5 mm  
d. w wysokości do 10 mm.  
 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem muszą być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy.  
 
1.3 Ołacenie połaci dachowej  
Do  ołacenia  połaci  dachowej  stosować  kontrłaty  o  wymiarach  co  najmniej  20x50cm  i  łaty  o 
wymiarach  minimum  40x50mm  w  rozstawie  od  27cm  do  35cm  w  zależności  od  długości  fali 
stosowanej blachy pokryciowej.  
Łaty układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum jednym gwoździem. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 4,5 cm większa od grubości łaty. Czoła łat powinny stykać się 
tylko na krokwiach. 
 
1.4 Wykonanie podsufitki  
Deski strugane gr. 25mm nie powinny być szersze od 12 cm.  
Deski  powinny  być  łączone  na  wrąb  i  przybite  do  belek  co  najmniej  dwoma  gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.  
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony  
 
1.5 Impregnacja drewna  
Dostarczone  drewno  winno  być  impregnowane  ciśnieniowo,  w  innym  przypadku  stosować 
kąpiele w roztworach impregnujących zgodnie z zaleceniami producenta.  
W  przypadku  wykonywania  impregnacji  elementów  wbudowanych  lub  miejsc  przecięć,  prace 
prowadzić zgodnie z zaleceniami w karcie wyrobu producenta środka, przy czym w nakładania 
impregnatu pędzlem czynność tą wykonać co najmniej 3 razy. 
 
 
2 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

1.  Program zapewnienia jakości . 
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w 
STWiORB.  
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
2.  Badanie jakości materiałów  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi odpowiadać 
wymaganiom określonym w pkt.2 i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru 
wpisem do dziennika budowy.  
 
3.  Badanie jakości robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5, a ponadto:  
- dokładność montażu elementów drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie gładkości 
płaszczyzn,  
- łączenie elementów drewnianych  



- dokładność i szczelność osadzenia wyłazu dachowego  
- sprawdzenie impregnacji środkami grzybobójczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi 
drewnianych elementów konstrukcji dachu  

 
- ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 
 
1.  Zalecenia ogólne 
- Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 
niższej niż +5 oC 
- Robot pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub 
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie 
- Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych 
i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu 
 
2. Zakres robót przygotowawczych 
- Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i 
innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali 
dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) 
 
3 Zakres robót zasadniczych 
Obróbki blacharskie 
- Obróbki wykonać z blachy ocynkowanej 
- W warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
- Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny 
powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
- Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 
25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
- Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległość 
między sąsiednimi rurami spustowymi. 
- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy 
długości rur większej niż 10 m. 
- Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno 
być większe niż 3 mm. 
 
4. Pokrycie dachowe 
Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie może mieć zbyt niskiej 
temperatury. Jeśli arkusze blachodachówki przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich 
temperatura może być niższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać 
dnia od wykonywania skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do 
czasu podniesienia się temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. 
Temperatura blachodachówki w momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu 
będzie się ona odkształcać od stanu wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest 



więc uwzględnienie rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub 
jej mocowań. 
Do mocowania blachodachówki należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej 
w kolorze pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia. 
Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować do szczytowych krokwi 
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki oraz gąsiory z uszczelkami w 
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (ława kominiarska, bariera śniegowa itp.) 
W czasie wykonywania wszystkich robot montażowych pokrycia dachowego po 
blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale tylko w obuwiu z gumową podeszwą, 
stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci 
drabinie. Po zakończeniu montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie 
jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Jeśli jest 
zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną. 
 
- ROBOTY ELEWACYJNE  
 
Elewacja  budynku  ocieplona,    obłożona  tynkami  cienkowarstwowymi  barwionymi.  Kolory  wg 
wzornika systemu.  
Opis  techniczny ocieplenia w systemie tynku cienkowarstwowego. 
Podłoże  powinno  być  czyste  i  wolne  od  środków  utrudniających  przyklejanie  płyt  do  podłoża 
(oleje , silikaty). 
Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, należy 
wykonać  próbę  przyczepności.  Próba  ta  polega  na  przyklejeniu  w  różnych  miejscach  elewacji 
kilku 8-10 próbek styropianu ( o wymiarach 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. 
Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W 
przypadku  oderwania  całej  próbki  z  klejem  i  warstwą  podłoża,  konieczne  jest  oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować. 
Otoczenie budynku i stolarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Temperatura otoczenia  w trakcie wykonywania  prac i  w 24  godz. po jej zakończeniu powinna 
utrzymywać się w przedziale od 5 do 25 o C . 
Należy chronić wykonane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi. 
 
Po wykonaniu niezbędnych obliczeń współczynnika przenikania ciepła  Uk  przyjęto niezbędną 
grubość warstwy docieplenia 12cm styropianu.  
Materiały niezbędne w procesie termomodernizacji: 
- płyty styropianowe wg normy PN-B-20130:1999. Wymiary powierzchniowe płyt 
styropianowych nie więcej jak 600x1200mm, powierzchnie płyt szorstkie , krawędzie ostre . 
- tkanina szklana o symbolu ST-112-100/7, siatka z włókna szklanego winna posiadać gramaturę 
145g/m2  
-łączniki mechaniczne, wkręcane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem wkręcanym 
z długą strefą rozporową, trzpień kołka izolowany 
- materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji: listwy, taśmy, siatki narożnikowe. 
-klej do przyklejania płyt styropianowych oraz do wklejania siatki. 
- tynk mineralny 
- farba sylikonowa 
 



System ociepleniowy tynków cienkowarstwowych  jest sklasyfikowany jako nie 
rozprzestrzeniający ognia (NRO) przy grubości płyt styropianowych nie większej jak 15 cm ze 
styropianu FS 15 lub 20 i wyprawie tynkarskiej gr. co najmniej 1,5 mm. 
Na  przygotowane  podłoże  nakłada  się  klej  do  przyklejania  styropianu  zgodny  z  przyjętym 
systemem. Zużycie średnie do 4,0kg /1m2 do przyklejania płyt i 4,0  kg/1m2 do wykonywania 
warstwy zbrojonej. 
Instalowanie płyt zaczyna  się  od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokołowym . 
Płytę z nałożoną zaprawą klejącą należy przycisnąć do ściany drewnianą deską , sprawdzając na 
bieżąco  płaskość  powierzchni  2-4  rzędów  płyt  .  Po  przyklejeniu  płyt  mocujemy  po  6  kołków 
rozporowych  na  płytę.  Odległość    zewnętrznych  kołków  od  krawędzi  płyt  minimum  5  cm. 
Zastosować  długie  kołki  rozporowe,  zakotwione  w  drugiej  warstwie  ściany,  pod  płytą  ścienną 
zewnętrzną, dekoracyjną. 
Otwory okienne i drzwiowe – ościeża, oraz wnęki balkonowe należy docieplić  warstwą 2 – 4 cm 
styropianu  z  zależności  od    wolnej  przestrzeni.  Przed  przystąpieniem  do  zakładania  płyt  w 
ościeżach zaleca się otwory dodatkowo wzmocnić siatką.  
Po  wyrównaniu  i  zeszlifowaniu  powierzchni  styropianu  przystępuje  się  do  nakładania  drugiej 
warstwy lepiszcza i wklejaniu tkaniny zbrojeniowej . Wtapianie siatki wykonuje się przy pomocy 
packi ruchami w kształcie litery T. Grubość spoiwa 10-12 mm. . 
Przed nałożeniem warstwy tynku podłoże gruntujemy preparatem zgodnym z przyjętym 
systemem.  
Po  zagruntowaniu  nakładamy  gotowy  tynk  mineralny    MP  KA15  .  Grubość  ziarna  1,5  mm  . 
Zużycie około 3,0 kg/1m2 .  W razie  konieczności dodać niewielką ilość wody.  Nakładać pacą 
nierdzewną  na  grubość  ziarna.  Zacierać  pacą  plastikową  ruchami  okrężnymi.  Aby  uniknąć 
niejednorodności  faktury  należy  tynkować  całą  powierzchnię  metodą  „mokre  na  mokre”  .  Nie 
nanosić w temperaturze poniżej 5 o C i w silnym nasłonecznieniu. Przy połączeniach budynku 
nowoprojektowanego z istniejącym należy stosować listwy dylatacyjne, pionowe, na całej 
długości połączeń. 
Stolarka okienna . 
Wg zestawienia w załączeniu typu PCV.  
Parapety wewnętrzne Helopan , zewnętrzne  blacha powlekana  w kolorze  brązowym.  
Rynny , rury spustowe i opierzenie z blachy powlekanej w kolorze brązowym. 
Balustrady zewnętrzne ze stali kwasoodpornej. 
W miejscach wskazanych na rysunkach elewacji zastosować elastyczną deskę elewacyjną 
przyklejaną  na  elewację  za  pomocą  kleju  systemowego,  po  wykonaniu  warstwy  zbrojnej  na 
elewacji. 
 

 
- ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO 
 
Montaż ścian działowych  

Rozpoczynamy po wykonaniu głównych robót instalacyjnych, wykonaniu tynków 
gipsowych na ścianach nośnych i sufitach. 
Prace montażowe rozpoczynamy od wyznaczenia przebiegu ścianki 
działowej na podłożu, ścianach bocznych i suficie, a następnie skuwamy w tym miejscu tynk o 
szerokości 10 cm i ustawiamy oraz zabezpieczamy ościeżnice drzwiowe. 



Następnie w miejscu przebiegu ścianki układamy na kleju gipsowym  pasek materiału izolująco – 
tłumiącego  (filc,  korek  prasowany,  papa)  i  przystępujemy  do  starannego  ułożenia  pierwszej 
warstwy płyt, ustawiając płyty dłuższym bokiem poziomo z wpustem w dół. 
Po dopasowaniu i ewentualnym przycięciu płyt styki pokrywamy cienką warstwą 
przygotowanego zaczynu z kleju gipsowego i starannie ustawiamy poszczególne płyty dobijając 
je gumowym młotkiem. 
Następne warstwy układamy zgodnie z zasadą sztuki murarskiej, kontrolując poziomicą 
prawidłowość budowy ścianki. Pod sufitem płyty docinamy na odpowiednią wysokość 
zostawiając szczelinę ok. 10 mm, którą wypełniamy elastyczną przekładką izolacyjną i 
uzupełniamy klejem gipsowym. 
Przy  budowie  ścianki  należy  przestrzegać  zasady  umiarkowanego  i  równomiernego  klejenia 
krawędzi płyt oraz mocnego nacisku i ślizgu wzdłużnego płytą dla rozprowadzenia spoiwa aż do 
jego wyciśnięcia ze spoin. 
Ościeżnice  metalowe  lub  drewniane  powinny  być  dopasowane  do  grubości  stosowanej  płyty. 
Stolarkę  drewnianą  należy  zamocować  w  ściance  przy  pomocy  tzw.  łapek,  kotew  lub  kołków 
rozporowych. 
Przewody instalacji elektrycznych montuje się w wyciętych bruzdach o głębokości do 15 mm i 
szerokości ok. 20 mm, a następnie szpachluje się zaczynem z kleju gipsowego. 
Wykończenie  ścian  działowych  z  płyt  gipsowych  ściennych  polega  na  wyrównaniu  klejem 
widocznych lub wyczuwalnych zagłębień, a następnie całą ściankę należy wygładzić zaczynem z 
kleju gipsowego   lub gipsu szpachlowego,  a po wyschnięciu scyklinować i przeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Powierzchnia ścian powinna być równa i gładka, a spoiny 
między płytami niewyczuwalne. Ścianki mogą być malowane farbami klejowymi, emulsyjnymi 
lub olejnymi, a także tapetowane czy okładane płytkami ściennymi ceramicznymi. Powierzchnie 
ścian  na  których  mają  być  montowane  płytki  trzeba  tylko  oczyścić  i  zagruntować  środkiem 
gruntującym posiadającym aprobatę ITB. 
 
Instrukcja montażu drzwi: 

Rozpakować drzwi nie niszcząc opakowania. 
Zapoznać się z opisem produktu i sprawdzić jego zgodność z zamówieniem i opisem - 
w przypadku  niezgodności  produkt  ponownie  zapakować  w fabryczne  opakowanie  i rozpocząć 
procedurę reklamacyjną. 
Sprawdzić wymiary otworu w ścianie z zalecanymi przez producenta. 
Oczyścić i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu. 
Ustawić  wstępnie  ościeżnicę  w wybranym  miejscu  światła  przygotowanego  w ścianie  otworu 
i unieruchomić. 
Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, skorygować 
błędy  wstępnego  ustawienia  ościeżnicy  w otworze  i ostatecznie  ją  unieruchomić  stosując  kliny 
montażowe.  
Sprawdzić i ewentualnie doregulować klinami pion ramienia ościeżnicy uzbrojonego w zawiasy, 
po  sprawdzeniu  jego  prawidłowości  w zależności  od  rodzaju  ościeżnicy  i wybranego  sposobu 
montażu zakotwić ostatecznie ramię w murze. 
Sprawdzić  jak  zamyka  i otwiera  się  skrzydło  w ościeżnicy  -  w zależności  od  sytuacji  dokonać 
stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba niezakotwionego 
ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze. 



Ramię  ościeżnicy  ryglujące  zamki  należy  ustawiać  nie  pod  poziomicę  ale  dopasowując  je  do 
skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy.  
Dokonać korekt jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze.  
Wypełnić  szczeliny  pomiędzy  ościeżnicą  a murem  za  pomocą  niskorozprężnej  poliuretanowej 
pianki montażowej.  
Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki i obrobić krawędzie otworu w murze.  
Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi bezpośrednio po ich zamontowaniu.  
Zamontować szyldy, klamki i wkładki.  
Wkleić,  jeżeli  istnieje  taka  potrzeba,  plastikową  listwę  zasłaniającą  rygle  zamków.  Listwa  jest 
wyposażona w taśmę samoprzylepną 
 
Przygotowanie zaprawy do podkładów i wyrównań pod terakotę. 

W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy polega na wsypaniu suchej 
mieszanki  do  kosza  w  agregacie  mieszająco-pompującym  i  odpowiednim  ustawieniu  stałego 
poziomu dozowanej wody, pozwalającego osiągnąć prawidłową konsystencję masy 
wypływającej z węża. Gdy masa wylewana będzie ręcznie przygotowujemy ją poprzez wsypanie 
suchej  mieszanki  do  naczynia  z  odmierzoną  ilością  wody  (w  proporcji  5,0÷6,25  l  wody  na 
opakowanie 25 kg) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę należy 
wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia 
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 40-50 minut. Właściwą 
konsystencję  można sprawdzić, rozlewając zaprawę  z naczynia o pojemności 1 litra na równe, 
niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 40÷50 cm. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
Masę  wylewa  się maszynowo  -  przy użyciu agregatu  mieszająco-pompującego z  ciągłym, 
przepływowym  dozowaniem  wody.  Masa  może  być  również  wylewany  ręcznie,  ale  tylko  na 
powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkoúci 10÷15 m2. Przed 
przystąpieniem  do  prac  należy  wyznaczyć  w  pomieszczeniach  przyszłą  grubość  podkładu  (na 
ścianach i w polu wylewania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych 
reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych 
wysokości,  unikając  przerw.  Założone  pole  technologiczne  należy  wykonać  w  czasie  ok.  1 
godziny.  Wylaną  masę  należy  rozprowadzić  np.  za  pomocą  gładkiej  pacy  stalowej.  Podczas 
prowadzenia  prac  należy  kontrolować  stopień  wymieszania  i  konsystencję  masy.  W  czasie 
pierwszych  dwóch  dni  dojrzewania  jastrychu  należy  unikać  bezpośredniego  nasłonecznienia  i 
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się 
biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą 
powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas 
wysychania  jastrychu  zależy  od  grubości  warstwy  oraz  warunków  cieplno-wilgotnościowych 
panujących  w  pomieszczeniu.  Prace  okładzinowe,  w  zależności  od  warunków  dojrzewania, 
wilgotności,  rodzaju  i  przepuszczalności  okładziny,  można  rozpocząć  średnio  po  7-10  dniach. 
Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się  
zagruntować emulsją . 
  
ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 2,0 kg zaprawy na 1 m2 i na każdy 1 mm grubości warstwy. 
 



NARZĘDZIA 
Agregat mieszająco-pompujący (wylewanie maszynowe), wiertarka z mieszadłem (wylewanie 
ręczne), paca stalowa, repery wysokościowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. 
Sposób stosowania farb do ścian i sufitów 
1. Przygotowanie podłoża 
 
Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia 
przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Podłoża silnie 
chłonące wodę zagruntować gruntem lub farbą podkładową. Świeże tynki zagruntować gruntem. 
Elementy drewniane lub drewnopochodne malować bez rozcieńczania, bezpośrednio na suche, 
oczyszczone, przeszlifowane i odpylone drewno. Na powierzchnie narażone na częste działanie 
wody zastosować farbę podkładową. 
Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem 
środków myjących. 
 
2. Malowanie 
 
Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć woda pitną w ilości 
max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po 
zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.  
 
3. Dodatkowe informacje 
 
Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 
Malować w temperaturze +10 do + 30° C. 
Malować tylko zimne kaloryfery!!! 
Pełne własności eksploatacyjne powierzchnia uzyskuje po 7 dniach od nałożenia ostatniej 
warstwy. 
 
Wytyczne do montażu płyt gipsowych w sufitach podwieszanych 
 Sufit podwieszany zawsze powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, 
dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt.  

Elastyczność wełny szklanej powoduje, że płyty można łatwo docinać na budowie. Jeśli przycięte 
krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie Farby do krawędzi płyt.  

 
Łatwa  jest  także  praca  z  konstrukcją  nośną,  produkowaną  z  ocynkowanej  stali  malowanej 
proszkowo. Do przycięcia profili wystarczą nożyce.  

W  małych  pomieszczeniach,  takich  jak  toalety,  podczas  otwierania  i  zamykania  drzwi  może 
dochodzić do dużej zmiany ciśnień, czego efektem może być przesuwanie się płyt na konstrukcji 
nośnej. Uniknąć tego można poprzez instalację rastrów wentylacyjnych lub stosowanie klipsów. 

 

 

 



- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

I. Kostka brukowa betonowa, krawężniki i obrzeża betonowe 
 

1. Wymagania ogólne. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 
mrozu 

 

Lp. Cecha 
Załączni
k normy 

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki,  

grubości                       < 
100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość                     

 
 

±2            ±2            ±3 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej  

300 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy 
-badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 



2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować 
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. l 
normy (wahadłowym przyrządem do 3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za 
3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa ścieralna 
lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze - producent powinien opisać 
rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą 
pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 
użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 
2. Składowanie kostek. 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego 

użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 



- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego 16-36 mm stabilizowanego mechanicznie pod 
nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02. 

5.2.  Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych 
powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  
ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, 
pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.3.   Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

1. współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
2. wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki 
w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 

5.4.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 

 
2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 



ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 
3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 
wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi 
być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
 
4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
 



5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

 

6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 
 

II. Ogrodzenie terenu 
 
1. Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające się z paneli z wykonanych 
technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach  i średnicach, 
słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki. Pozostałe 
określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w dokumentacji podstawowej. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
 Projekt przewiduje ogrodzenie systemowe z panelu zgrzewanego z prefabrykowaną betonową 
podmurówką, rozpiętego na słupkach stalowych zakotwionych w betonowych fundamentach. 
Przewidziano ogrodzenie o wysokości 150 cm na całej długości z bramą dwuskrzydłową 
panelową ocynkowaną+ malowanie i furtką panelową ocynkowaną +malowanie.  Ogrodzenie 
systemowe, panel zgrzewany  typu 4W/H1360.  
 
- FUNDAMENTY 
 Fundamenty słupów przęsłowych ok. 30x30x80 cm z betonu B-20. 
 
-  PANEL OGRODZENIOWY 
 Panel ogrodzeniowy zgrzewalny,  typu 4W/H1360. Słupki stalowe w rozstawie osiowym 2580 
mm, podmurówka betonowa h=200 mm.  
Parametry paneli zgrzewanych: - średnica prętów pionowych - 5 mm - średnica prętów 
poziomych - 5 mm - wymiar oczka (osiowo) - 50x200 mm - szerokość panelu L - 2500 mm - 
wysokość panelu H -1360 mm - ilość usztywnień -4 - ilość prętów pionowych - 51szt. - 
zabezpieczenie w systemie (ocynk. ogniowy)  

  
System montażu:  
- słup przęsłowy stalowy o profilu zamkniętym 40x60x2,0 mm; L=2100 mm - obejma 
montażowa 40x60 mm (3szt. na słupek)  
- śruba mocująca M8x25 
 - nakrętka samozrywalna  



- zabezpieczenie elementów w systemie (ocynk. ogniowy),  
 - zaślepka słupów z tworzywa sztucznego - mrozoodpornego  
Podmurówka prefabrykowana  
- stopa nośna - beton B-15 - kolor szary 
 - pokrywa wieńcząca - beton B-15 - kolor szary 
 - płyta cokołowa 200x2310x50 mm - beton B-15 - kolor szary  
 
 - MATERIAŁY  
Ogrodzenie  z  paneli  zgrzewanych.  Panele  ogrodzeniowe  o  wysokości  1360  [mm]  wykonane  z 
prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel 4W z czteroma wzmocnieniami. System 
montażu  paneli  na  słupach  o  profilu  zamkniętym  60x40  [mm]  za  pomocą  listwy  montażowej. 
Rozstaw osiowy słupków 2,58 [m]. Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie 
betonowym. Cokół prefabrykowany w rozwiązaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia  
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z 
normą ENISO 1491 [DIN 50976].  
 
BRAMA PANELOWA DWUSKRZYDŁOWA 1530x4000, kolor czarny 
Elementy składowe bramy: 
Słupy: profil stalowy 80x80 mm  
Rama bramy: profil stalowy  60x40 mm 
Wypełnienie bramy: panel 
Zawiasy regulowane  20 
Zamek na klucz+ klamka 
Rygiel dolny 
Parametry bramy: 
Długość bramy 4000mm 
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ZN 
Wersja ocynk + malowanie proszkowe: 
 
 
FURTKA PANELOWA 1530x1000, kolor czarny 
Słupy furtki: profil 60x60 
Rama furtki40x40 wypełniona panelem 
Zawiasy +Zamek na klucz + klamka 
Furtka panelowa ocynkowana + malowana proszkowo 
Kolory: czarny 
 
 - SPRZET  
Wykonawca  może  używać  dowolnego  sprzętu  pod  warunkiem  zachowania  wymaganej  jakości 
robót i dotrzymaniu terminów umownych. 
 
 - TRANSPORT  
Transport  materiałów  dowolnymi  środkami  transportu  pod  warunkiem  zapewnienia  realizacji 
robót zgodnie z  SSTWiORB i umową.  
 
 - WYKONANIE ROBÓT 



 1.  Wykonanie  dołów  pod  słupki  Jeśli  dokumentacja,  SSTWiORB  lub  Inspektor  Nadzoru  nie 
podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mięć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe 
od wymiarów słupka, a gł. ok. 0.80 [m]. Jeśli dokumentacja lub SSTWiORB nie podaje inaczej, 
to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 
następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2, 50 [m] dla 
ogrodzenia panelowego.  
 
2. Ustawienie słupków. 
 Słupki,  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,  powinny  stać  pionowo  w  linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki 
dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B 20.  
 
3. Montaż ogrodzenia panelowego  
Prace  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  wybranego  systemu  ogrodzeń  z  zachowaniem 
wymiarów opisanych w pkt. 2 i dokumentacji . 
 
 - KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 1. Ogrodzenia Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy  producent 
posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
 - zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 
 - zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
 - prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
- poprawność ustawienia słupków,  
- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli), - 
rozstaw słupków i ich zabetonowanie.  
 
2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  zostaną 
przez  Inspektora  odrzucone  i  nie  dopuszczone  do  zastosowania.  Wszystkie  elementy  robót 
nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień 
SSTWiORB zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
 - OBMIAR ROBÓT 
 Jednostka  obmiarowa  ogrodzenia  jest  metr  [m].  Obmiar  polega  na  określeniu  rzeczywistej 
długości ogrodzenia, wyłączając bramy i furtki,  dla których jednostka obmiarowa jest  komplet 
[kpl].  
 
- ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie 
wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli. 
 



 
 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inspektor  nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego 
pomocy.  
Dla  zapewnienia  dobrej  jakości  robót  i  użytych  materiałów,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość 
pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń.  
Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie posiadać atest producenta określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę inspektorowi nadzoru.  
Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę 
jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty 
są  niezgodne  z  wymogami  podanymi  w  dokumentacji  budowlano-wykonawczej  i  specyfikacji 
technicznej (ST). Koszty badań dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez stronę 
zamawiającą pokryje inwestor.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności 
z dokumentacją techniczną materiały dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót powinny 
być zgodne z certyfikatem 



zgodności i załączonych atestów.  
 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar  wykonanych  robót  przeprowadzony  będzie  po  zakończeniu  wszystkich  prac  i  określać 
będzie faktyczny zakres wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  książki  obmiaru.  Obmiary  przeprowadzane  będą 
przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w 
czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.
 
Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 
technicznej (ST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane 
winny być poprawione  przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru  robót zanikowych należy 
wykonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.  
Dla  prawidłowego  oszacowania  wartości  wykonanych  robót,  obmiarów  robót  należy  wykonać 
dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością 
pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, 
sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub 
[t].  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  dostarczone  przez  Wykonawcę,  winny  posiadać  świadectwa 
legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT.  
 
W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy robót,  
c) odbiór ostateczny robót,  
d) odbiór pogwarancyjny robót.  
 
VIII.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  

Odbiór  robót  zanikowych  i  ulegających  zakryciu  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 



daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwalając 
na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac 
przez  Wykonawcę  jest  możliwe  dopiero  po  stwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  usterek  przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
VIII.2. Odbiór częściowy.  
 

Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. 
do  celów  miesięcznych  płatności  faktur  przejściowych.  Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie 
ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją 
techniczną (ST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego 
oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w 
ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty może 
wystąpić  ze  strony  zamawiającego  dopiero  po  usunięciu  wad  i  usterek  stwierdzonych  przez 
inspektora nadzoru podczas odbioru. 
 
VIII.3. Odbiór ostateczny.  
 

Celem  odbioru  ostatecznego  jest  finalna  ocena  w  zakresie  ilości,  jakości,  wartości  oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) wykonanych 
robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym  
fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą 
przedstawiciele  zamawiającego  i  Wykonawcy,  w  obecności  inspektora  nadzoru  i  kierownika 
budowy.  
Podstawowym  dokumentem, do dokonania  odbioru  ostatecznego  robót,  jest protokół  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- Specyfikację Techniczną,  
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
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.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających  i  robót poprawkowych.  Komisja  dokonuje  oceny  przedłożonych  dokumentów: 
protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i badań, certyfikatów 



deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający 
ustalenia  poczynione  w  trakcie  odbioru.  Protokół  winien  być  podpisany  przez  przedstawicieli 
zamawiającego i Wykonawcy.  
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w 
terminie  ustalonym  w  protokole  odbioru.  O  usunięciu  usterek  i  odebraniu  zakwestionowanych 
robót  decyduje  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  powiadomiony  pisemnie  przez  Wykonawcę. 
Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności naprawczych wskazanych w 
protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam dokonać poprawek finansowo 
obciążając Wykonawcę.  
Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub Żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
 
VIII.4. Odbiór pogwarancyjny.  
 

Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę 
stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający 
zwołuje  odbiór pogwarancyjny.  Polega  on  na  ocenie wizualnej robót w  celu  stwierdzenia 
usunięcia  starych  bądź  nowych  usterek  powstałych  na  skutek  wadliwego  wykonania  robót.  Z 
powyższych czynności spisywany jest  protokół na zasadach jak dla odbioru  ostatecznego.



IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą  płatności,  za  wykonane  prace  budowlane  tymczasowe  i  towarzyszące,  będzie 
kosztorys  ofertowy  złożony  przez  Wykonawcę  i  sporządzony  w  oparciu  o  dostarczony  przez 
zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować 
wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-
wykonawczej  i  specyfikacji  technicznej  (ST).  Katalogi  Nakładów  Rzeczowych,  podane  przy 
każdej  pozycji  przedmiarowej,  nie  służą  jako  podstawa  wyceny  robót  a  są  jedynie  opisem 
przedmiotu zamówienia.  
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  
– robociznę bezpośrednią,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
–  wartość  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z 
powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy),  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii  i  wody),  wydatki  dotyczące  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia  oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  Żądania  dodatkowej  zapłaty  za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
IX.1. Roboty dodatkowe  
 
IX.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"  
 

Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie 
projektów  oraz  nie  były  objęte  przedmiotem  zamówienia  określonego  na  podstawie  danych 
projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w rozumieniu art. 630 § 
1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.  
Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to 
przyjmujący zamówienie może Żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, 
jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.  
 
IX.1.2. Zlecenie robót dodatkowych  
 

W przypadku konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20% realizowanego zamówienia,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  



a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego, to Inwestor może udzielić zamówienia z wolnej ręki.  
Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr  
19 poz 177 z późniejszymi zmianami). 
 

IX.1.3.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 
uwzględnione w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne  regulacje prawne jakiejkolwiek  związane  z prowadzonymi robotami i będzie 
przestrzegał tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

Akty prawne. 

- przedmiar robót, 

- kosztorys ofertowy,  

- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

- STWiORB 

- Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 

producentów, 

- Przepis prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej 

- Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych 

 

1   Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych -. (Dz.U. Nr 19, póz. 177) 

2  Ustawa z dnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane -  (jednolity tekst Dz.U. z 2003  r. Nr 207, 

poz.2016 z późn. zm.). 

3   Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych - (Dz. U. Nr 92, póz. 88


