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Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla różnych 
rodzajów robót. 
1.4. Podstawowe określenia 
Ilekroć w SST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 
przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejść dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 
w stanie pierwotnym. 
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 



 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenie przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 



 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego, 
sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 



 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 



 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 



 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 



 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 



 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 



 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98). 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 
wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w doki 
projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem 
kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych,        
KNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 



 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 



 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 



 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę z jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu 
wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 
z późniejszymi zmianami), 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838, 
z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 
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Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
                                            45111300 – 1 Roboty rozbiórkowe 

 
 
Nazwa zadania           :       Chodnik i opaska przy budynku dydaktycznym i sali 
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  Opracował: 
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1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

     B.01.01.01. – Rozbiórki chodników, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – [m2] 
     B.01.01.02. – Rozbiórki obrzeży – [m] 
 



 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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Inwestor:                          Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 
                                      ul. Ogrodowa 20 
                                      23-300 Janów Lubelski 

 
 
Data opracowania: 04.2016 r. 
 
 
  Opracował: 

 
inż. Marian Olszyński 
upr. bud. ANB 513/1/3/84 

 
 



 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Zasypki. 

B.02.03.00. Podkład z piasku zwykłego. 

B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.2. Do zasypywania wykopów  może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 



 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy. 

5.1.1. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-

riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

5.1.2. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

5.2. Podkład z piasku zwykłego, podsypki 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i podkładów z piasku zwykłego po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru. 

 

 



 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-

nych w nim robót. 

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów  

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 



 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.01.00 – wykopy – [m3] 

B.02.02.00 – podkłady – [m3] 

B.02.03.00 – zasypki – [m3] 

B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;  

– odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 



 

– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem drogi dojazdowej z zatoką parkingową oraz chodników i opaski. 

1.4 Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 

jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 

2. Materiały 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 

mm dla kostek o grubości 80 mm. 



 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni parkingów stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości     ± 3 mm, 

• na szerokości  + 3 mm, 

• na grubości     ± 5 mm. 

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  

Lp. Cechy Wartość 
1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, [MPa], co najmniej: 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

60 50 

2. Nasiąkliwość wodą w PN-EN-206-1:2003, [%], nie więcej niż: 5 
3. Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-EN-206-1:2003: 

a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, [%], nie więcej niż: 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 
nie 
zamrażanych, [%], nie więcej niż: 

brak 5 
20 

4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, [mm], nie więcej niż: 4 
 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż 32,5. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-19701. 

2.2.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.2.3. Woda 

Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

 

2.2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 



 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 

zapewnić kostce trwałe wybawienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 

3.1. Sprzęt do wykonywania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, 

po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi 

do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 
 

4.1. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 

nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 

5.1. Koryto pod nawierzchnię 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST Koryto wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża. 

 

 

 



 

5.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntu i 

kruszyw stabilizowanych cementem. 

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek i cement w stosunku 1:4. Na podsypkę należy stosować piasek 

gruby, odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 

wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Układanie nawierzchni 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji, może być zaraz 

oddana do użytkowania. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu lub aprobatę techniczną. 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1  cm, 

- o szerokości powyżej 3 m:    ± 2  cm, 

• szerokości koryta ± 5 cm. 



 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3. niniejszej SST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej 

SST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1.Nierówności podłużne 

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

nie powinny przekraczać 8 mm. 

6.3.2.Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

6.3.3.Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.3.4.Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.5.Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 

6.4. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt. 6.3., powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 

geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3. były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

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

tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru. 



 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

8.1. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie podsypki, 

• wykonanie ławy pod krawężniki. 

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 
45000000). 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• dostawa i rozłożenie podsypki piaskowo-cementowej, 

• wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• uprzątnięcie placu budowy. 
 
 
 



 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. PN-EN-206-1:2003 

Beton - część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-B-06712 Kruszywa 

mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. PN-B-

32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. 

Oznaczenie wskaźnika piaskowego. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży 

betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem obrzeży betonowych. 

1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i 

przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie robót związanych z ustawieniem obrzeży 

betonowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 

2. Materiały 

2.1. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 oraz BN-80/6775-03/01, 

• piasek do wykonania ław, 

• cement wg normy PN-B-19701, 

• piasek do zapraw wg normy PN-B-06711. 



 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne  

2.2.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Tablica 1. Wymiary obrzeży  

Rodzaj obrzeża Wymiary obrzeży [cm] 
L (długość) b (szerokość) h (wysokość) p (promień) 

Betonowe 75 6 20 3 
100 6 20 3 

 

2.2.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Do dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [mm] 
Gatunek 1 

L (długość) ± 8  
b (szerokość) ± 3  
h (wysokość)  

 

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczanie wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 

zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 

5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.2.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według normy PN-B-06250, klasy B25 i B30. 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2 
Szczerby ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba, max 
- długość, [mm], max 
- głębokość, [mm], max 

2 
20 
6 

Tablica 3. Dopuszczalne wad i uszkodzenia 



 

2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 

Piasek do wykonania ławy powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 

Krawężniki betonowe. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000). 
 

3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000). 
 

4.1. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 

5.1. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej 

konstrukcji szalunku. 

5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z piasku, o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 



 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy je wypełnić zaprawą cementowo- piaskową w 

stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania betonowych obrzeży 

chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2. 

6.2. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1., 

b) podłoża z podsypki (ławy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2., 

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

dopuszczalnych odchyleniach: 
 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000). 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 



 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 

8.1. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana podsypka. 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 
45000000). 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena wykonania 1 mb ustawienia obrzeży obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wykonanie koryta, 

• wykonanie podsypki, 

• ustawienie obrzeży, 

• wypełnienie spoin, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• uprzątnięcie placu budowy. 
 

10. Przepisy 

związane 10.1. Normy 

PN-B-06050 Roboty ziemne 

budowlane. PN-B-06250 Beton 

zwykły. 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 



 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 RB - 5 
 

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

                                            45320000-6 Roboty izolacyjne 

Nazwa zadania           :       Chodnik i opaska przy budynku dydaktycznym i sali 

gimnastycznej 

                                      Droga dojazdowa z zatoką parkingową 

                                      Izolacja piwnic, chodniki i opaska przy budynku Internatu 

Lokalizacja inwestycji:      ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski 

 
 
Inwestor:                          Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 
                                      ul. Ogrodowa 20 
                                      23-300 Janów Lubelski 

 
 
Data opracowania: 04.2016 r. 
 
  Opracował: 

 
inż. Marian Olszyński 
upr. bud. ANB 513/1/3/84 

 



 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji pionowej ścian fundamentowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objętych przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

2.1.3. Dysperbit lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające wymagane aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne ściany fundamentowe – 

izolacja pionowa z powłoki np. SUPERFLEX 10 lub równoważnej zaakceptowanej przez 

Inspektora. Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260. 

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 



 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.3. Roztwór do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

1.5. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

1.6. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

1.7. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 



 

normy państwowej. 

1.8. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, zagruntowanie podłoża, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek kominów internatu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie obróbek kominów internatu z blachy trapezowej powlekanej wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.4. Podstawowe określenia 

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

podanymi w SO Wymagania ogólne (kod 45000000). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO 

Wymagania ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania 

ogólne pkt. 2 (kod 45000000). 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europej ską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

 



 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grubość blachy 0,5-0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą ogniową równą warstwą cynku 

(275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2. Blachy trapezowe powlekane 

Podstawowe wymagane parametry techniczne: 

• Materiał: blacha stalowa powlekana T 6-8. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000).  

 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

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

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

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000).  

 
4.1. Transport materiałów 

4.1.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

• ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 

nie może przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

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

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 



 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000). 
 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

• równość płaszczyzny połaci z łat powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 

krokwiach (przy podkładzie z łat), 

• podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 20-40 mm, a szczelin obwodowych około 20 mm. 

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 

kitem asfaltowym, 

5.2. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 

wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000). 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B-10240 p. 4.3.2. 

 



 

6.1. Kontrola wykonania pokryć 

6.1.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 

 

6.1.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-

1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 5083:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000).  

 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 

• dla robót Obróbki blacharskie - l m 2  wykonanych obróbek. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
 

Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą - stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

 

8.1. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 



 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podkładu, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 

obniżyć cenę pokrycia, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.3. Odbiór pokrycia z blachy 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć,itp.). 

• Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 



 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wywietrzników, itp. 

8.5. Zakończenie odbioru 

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000). 

9.1. Pokrycie dachu blacha 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

• oczyszczenie podkładu, 

• pokrycie dachu blachą trapezową, łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, 

umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących oraz uszczelnienie, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 



 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. PN-B-94701:1999 Dachy. 

Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe 

ocynkowane do rynien półokrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i 

badania. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenia i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne" CPV 45310000-3 odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach realizacji 
zadania: Obróbki kominów Internatu. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych -opis techniczny oraz rysunki obejmują: 

- instalacja odgromowa 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały dla których Polskie Normy i Normy Branżowe 

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości, lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora 
Nadzoru. 

Wszystkie materiały muszą posiadać zaświadczenie o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

2.2 Materiały użyte do realizacji 
 

Materiały użyte do realizacji robót określonych w pkt. 1.3 obejmują: 

- Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze i mocujące - odpowiadające standardom 
określonym przez PN-70/H-93203  

Taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń 
mechanicznych. Materiały stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiających oraz 
konstrukcji wsporczych powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. 
Powłoka ochronna powinna być na całej powierzchni materiału jednolita i bez uszkodzeń. 



 

Pręty, taśmy i linki powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego naprężenia lub 
przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego oraz nie powinny posiadać ostrych 
krawędzi. 

- Rury osłonowe- odpowiadające standardom określonym przez PN-74/C-89200 
Rury osłonowe do układania w tynku- rury do ochrony kabli posiadające gładką warstwę zewnętrzną i 
gładką warstwę wewnętrzną 
Zalecany materiał- polietylen wysokiej gęstości (PEHD). 
Rury osłonowe do układania na powietrzu i w przepustach w ścianie, na uchwytach- rury pełnościenne 
winidurowe sztywne RVS o średnicach od <D28. 
Do rur należy używać uchwytów i złączek odpowiednich do podłoża i średnicy rury. 
- Puszki osłonowe- Należy zwrócić uwagę na zgodność osprzętu z Projektem Budowlanym, 
parametrami jakościowymi i technicznymi uwzględnionymi w Przedmiarze Robót. 
Puszki w II kl. izolacji IP44 

 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 
 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

3.2 Rodzaj stosowanego sprzętu 
 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu niezbędnego do 

wykonywania instalacji odgromowych. 
 
4 WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie roboty zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz 
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych"- Część V- Instalacje 
elektryczne PN-90/E-05023 
Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia 
wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (SEP, OIGE). 

Wykonawca na własny koszt zapewni zasilanie placu budowy, (w tym montaż rozdzielnicy 
budowlanej w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych z układem pomiaru energii). 
Rozdzielnica budowlana winna być uziemiona (wykorzystując między innymi uziom do stacji 
transformatorowej). 
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Q. 
Wymagania techniczne zasilania placu budowy: 
- napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale należy ograniczyć do wartości 25 V prądu przemiennego 

lub 60 V prądu stałego. 
- gniazda wtyczkowe należy zabezpieczyć wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o 

znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik powinien zabezpieczać 
nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub 
napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. 

- do zasilania terenów budowy powinien być stosowany układ sieci TN-S. 



 

- sprzęt i osprzęt instalacyjny powinien być o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia 
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43. 

- preferowane jest stosowanie na terenach budowy odbiorników, narzędzi oraz urządzeń o II klasie 
ochronności. 

- cała instalacja i urządzenia elektryczne na terenie budowy należy zabezpieczyć wyłącznikiem 
ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym różnicowym prądzie nie większym 
niż 500 mA dla zapewnienia selektywnej współpracy urządzeń zabezpieczających. 

Ewentualne zastrzeżenia i uwagi zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania 
prac. 

4.2 Instalacja odgromowa 
 
Jako instalację odgromową należy przystosować pokrycie dachu budynku. Połączenia blachy 

pokrywającej dach muszą być wykonane galwanicznie. W przypadku braku połączeń galwanicznych 
należy wykonać mostki w celu zapewnienia ciągłości połączeń. 
Zwody poziome niskie- blacha metalowa dachu, zwody odprowadzające- drut FeZn <D8mm. 
Uziom taśmowo-szpilkowy. 
Rezystancja uziemienia nie większa niż 10Q. 
Zwody odprowadzające prowadzić pod elewacją w rurach osłonowych RL28. W miejscu połączenia 
zwodów odprowadzających z uziemieniem zastosować zaciski krzyżowe umieszczone w puszkach 
osłonowych o IP44. 

5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz poleceniami wydanymi przez Nadzór Inwestorski. 
Wszystkie badania i pomiary zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich 
Polskich Norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" -
Część V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
Badania i pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające aktualne uprawnienia 
wydane w tym celu przez odpowiednią jednostkę (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okręgowy 
Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61; PN/E-04700; 1998 Właściwe badania odbiorcze powinny 
być poprzedzone: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, 
- sprawdzenia zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami 

fabrycznymi, 
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 

układów, 
- usunięciem zauważonych usterek i braków, 
- przeprowadzeniem regulacji aparatów i układów. 

5.1 Badanie instalacji odgromowej 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie ciągłości połączeń galwanicznych 
- pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną 
 
 
 



 

5.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zastaną wbudowane lub zastosowane , to na 
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe , na własny koszt. 
Wszystkie roboty , które wykazują większe odchylenia cech od określonych w ST powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6 OBMIAR ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru 
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisane będą do 
rejestru obmiarów. 
 
Jednostki obmiarowe: 
- m dla ułożonego drutu i bednarki 
- szt. dla zamontowanego osprzętu 

7 ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne wymagania 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. 

7.2 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegające następnym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- przejęcie odcinka lub części robót, 
- przejęcie końcowe, 
- przejęcie ostateczne. 
Odbiory częściowe (w ramach Przejęcia Częściowego) oraz robót zanikających i ulegających zakryciu 
należy przeprowadzać w celu sprawdzenia zgodności wykonania z dokumentacją oraz obowiązującymi 
normami i przepisami. 
8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Akty prawne 
 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251). 
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248; Dz. U. nr 43 z 

1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z 
2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001 r, poz. 636). 



 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U nr 106 z 2000r, poz. 1126; Dz. 
U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r, poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r., poz. 348; Dz. U. nr 158 
z 1997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 66$- Dz. U. nr 162 z 
1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 
1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 
2000r., poz. 1099). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 200lr., w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38 z 
200lr., poz. 456). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia I994r., w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. 
U. nr 15 z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r., poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000r, poz. 214). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r, poz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r, w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług 
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców 
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu 
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest 
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne 
oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. 
nr 15 z 2000r, poz. 187). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 

- Normy 

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-1EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC  60364-4-41   Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączeniowe. 
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-481Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC  60364-4-482  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 



 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektryczny. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-E-04700:1998  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. PN-

IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-90/E-06401  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/lkV 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

8.3 Inne dokumenty 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" - Część V - Instalacje 
elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych 

8.4 Normy Unii Europejskiej przyj ęte do powszechnego stosowania w Polsce 

IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables IEC 60287(all parts), Electric 
cables - Calculation of the current rating 

IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety -
Protection against electric shock 

IEC 60364-4-42:1980, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety -
Protection against thermal effects 

IEC 60364-4-43:1977, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety -
Protection against overcurrent 

IEC60364-5-52:1993, Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection 
equipment - Chapter 52: Wiring system 

Chapter 41: 

Chapter 42: 

Chapter 43: 

of electrical 


