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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zamówienia 

1.1.1. Przedmiot robót 

Budowa świetlicy wiejskiej w Dźwierznie 

1.1.2. Zakres robót 
1. W zakres robót wchodzą: 

-  doko ńczenie budowy świetlicy polegaj ące na:  
a) wykonaniu Ŝelbetowych schodów wewnętrznych wraz z ułoŜeniem płytek       
      podłogowych gressowych antypoślizgowych i montaŜu balustrady stalowej z  
      drewnianą poręczą, 
 b) montaŜu stolarki drzwiowej wewnętrznej na parterze i piętrze budynku w ilości:  
      - drzwi pełne PCV o wymiarach 150 x 210cm – sztuk 1,  
      - drzwi typowe  o wymiarach 100 x 200 – sztuk 2, 
      - drzwi typowe  o wymiarach 80 x 200 – sztuk 7, 
c) ułoŜeniu płytek podłogowych gressowych antypoślizgowych w 

pomieszczeniach hallu, zmywalni i szatni na parterze oraz korytarzu na piętrze  
o łącznej powierzchni 97.30 m2 , 

d) malowaniu wszystkich ścian parteru i korytarza na piętrze farbami emulsyjno     
      – akrylowymi, 
e)  montaŜu włączników elektrycznych, gniazd wtykowych oraz opraw   
      oświetleniowych, a takŜe montaŜu pieców akumulacyjnych elektrycznych o  
      mocy 6 kW – sztuk 10,  

           f)  wykonaniu betonowych schodów zewnętrznych wraz ułoŜeniu płytek  
                  gressowych antypoślizgowych i mrozoodpornych, 
            g)  ociepleniu ścian budynku metodą lekką mokrą styropianem FS20 gr. 12 cm  
                  wraz z cienkowarstwową wyprawą elewacyjną wg projektu kolorystyki, 
     h)  wykonanie podbitek drewnianych okapów i facjatki, 
        i)  montaŜu rynien i rur spustowych PCV; 

-  zagospodarowanie terenu przy świetlicy polegaj ące na:  
a) wykonaniu chodników o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 10x20 cm 

i grubości 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej grubości 5 cm i 
podsypce piaskowej grubości10 cm, 

b) wykonaniu parkingów i drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej o 
wymiarach 10x20 cm i grubości 8 cm na podbudowie betonowej grubości 12 
cm i podsypce piaskowej grubości 10 cm, 

c) ustawieniu trzech ławek z drewnianymi siedziskami,  
d) nawiezieniu i rozplantowaniu warstwy gleby urodzajnej oraz wysianiu 

mieszanki traw parkowych i wykonaniu,  
e) wykonaniu oświetlenia zewnętrznego. 

 
       - odbiory ko ńcowe : 
 
2. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być 

kompletna z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i 
estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie ze 
świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę 
materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania robót nawet, 
jeŜeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń 
oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór materiałów i urządzeń. 
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3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z 
dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład 
dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, 
iŜ Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania budowlanego, 
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie będzie mógł w 
późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to 
złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem 
świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji technicznej, 
lub wynikającego z samej koncepcji. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace, aŜ do chwili ich 
odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w 
doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały 
zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie. 

5. Do Wykonawcy naleŜą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu 
uzyskanie certyfikatu zgodności od upowaŜnionych jednostek. 

 
1.2. Teren budowy 

1.2.1. Organizacja robót 
Przy budowie, oddawaniu do uŜytku i utrzymaniu obiektów budowlanych naleŜy 
stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo 
budowlane" w aktualnie obowiązującej wersji. 

1.2.1.1. Przekazanie placu budowy  
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić, czy teren, na 

którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz 
uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do 
wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu.  

2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy spisać stan licznika 
energetycznego i wodociągowego w celu prawidłowego rozliczenia mediów. Za 
koszty wody i energii elektrycznej zuŜytej w trakcie budowy pokryje wykonawca.  

 
3. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy udokumentowane jest spisaniem protokołu. 

1.2.1.2. Koordynacja robót 
1. Koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 
2. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną 

osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać 
niezbędne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i pełnomocnictwo do 
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 
wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, 
odbioru i gwarancji. 

1.2.1.3. Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę, winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia 
robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 
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2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953). 

 

1.2.1.4.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest 
Zamawiający. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
3. NaleŜy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich  przed: 

• pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności; 

• uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne, promieniowanie; 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne 
kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń  
infrastruktury podziemnej oraz obiektu świetlicy.  

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji lub innych 
elementów infrastruktury podziemnej Wykonawca natychmiast powiadomi o tym 
fakcie Zamawiającego oraz właściciela sieci czy urządzenia.  

6. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 

1.2.2. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

1.2.2.1.     Ochrona środowiska 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
• miejsca na magazyny, będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 
środowisku naturalnym; 
•    będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

 
3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być 

naraŜone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, 
a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęŜeniach i stęŜeniach przekraczających 
wartości dopuszczalne. 

4. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 
obciąŜą Wykonawcę. 

1.2.2.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 
2. Nie dopuszcza się uŜywania materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stęŜeniu większym, niŜ dopuszczalne. 
3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu. 

 

1.2.2.3. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny, podręczny sprzęt przeciwpoŜarowy 

wymagany odpowiednimi przepisami. 
3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.2.3. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
1. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w 
szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany 
przedstawić Zamawiającemu sposób identyfikacji pracowników techniczno-
inŜynieryjnych (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz opracować 
instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomić z nią pracowników. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

5. UŜywane na budowie maszyny i urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed 
moŜliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, 
których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, 
konserwacją i naprawą instalacji mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez 
właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane uprawnieniami 
budowlanymi oraz aktualnie waŜnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

 
 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
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2.1. Kontrola jako ści 

1. Zastosowane materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa 
badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 

2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską 
Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub 
Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności 
wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w 
sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 
414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ( dyrektywie 
niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC). 

4. Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie 
dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej 
oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 
89/336/EEC w sprawie zbliŜenia przepisów prawnych państw członkowskich 
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

5. Stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym 
posiadające stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881). 

6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych pomieszczeń biurowych, 
a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

 
7. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 
 

• oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 
• oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 
• posiadające oświadczenie Producenta, Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami (deklaracja zgodności). 

2.1.1. Jakość dostaw 
1. UŜywane będą wyłącznie materiały fabrycznie nowe, wolne od uszkodzeń 
fizyczny i wad prawnych. 
2. Materiały, elementy lub zespoły uŜyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać 

postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak równieŜ w 
zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. 

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień 
reakcji na ogień, przyjęty w zaleŜności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w 
miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 

2.1.2. Wybór dostaw 
1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną 

listę materiałów, które zastosuje do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i 
rysunkami. 



 7 

2. Wykonawca nie moŜe złoŜyć Ŝadnego zamówienia na materiały (chyba, Ŝe na 
jego ryzyko), tak długo jak nie zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 2.1.3. Składowanie 
1. Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 

pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montaŜu. 
2. Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości 
technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko - 
chemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I  MASZYN 
 

3.1. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
 
●  utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
●  stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
●  obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
 

5. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać waŜne dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w 
miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 

6. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

   ● Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie materiały z 
demontaŜu (gruz, złom) oraz  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 

     ● Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów,  konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju robót. 

4.2. Środki transportu 



 

 

Przewiduje się wykorzystanie niŜej wymienionych środków transportu: 
• samochód dostawczy do 0,9t 
• samochód dostawczy do 3,5t. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BU DOWLANYCH 

Przy robotach instalacyjnych naleŜy przed zasadniczymi odbiorami stosować równieŜ 
odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest 
osiągnięcie wysokiej jakości robót: 

• Instalacja przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie, 
• Do końcowego protokółu odbioru powinny być załączone: 
 

- wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych wraz z ich oceną, 
- potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

 
6.1. Odbiory cz ęściowe 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności 
hamowania ogólnego postępu robót. 

2. Z dokonanego odbioru naleŜy spisać protokół, w którym powinny być wymienione 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

 
6.2. Dokumentacja powykonawcza 

1.   W przypadku zmiany przebiegu trasy przewodów instalacji elektrycznej i sanitarnej  
wykonawca będzie zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

7.1. Odbiór ko ńcowy 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie 
ich ilości, jakości i wartości. 
2. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. MoŜe on 

korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złoŜonej z rzeczoznawców i 
przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych organów. 

3. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
 

• przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru. 

• złoŜenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
• umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem 
odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji 
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą 
mogły być od niego zaŜądane. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 



 

 

6. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

7. Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy: 
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo - 

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
• dokonać prób i odbioru instalacji; 
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót; 

8. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

9. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upowaŜniają do przyjęcia obiektu do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w 
przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

 
7.2. Przekazanie do eksploatacji 
1. Pomieszczenia mogą być przejęty do eksploatacji wykonaniu całości robót wykonanych 

na obiekcie tj. po odbiorze końcowym. 
2. Przekazanie pomieszczeń do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od 

usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

 
 

SST - 1 POKRYWANIE PODŁÓG  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wyłoŜenia gresem posadzek w świetlicy wiejskiej w Dzwierznie. 
 
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 obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wyłoŜenie gresem  pomieszczeń w obiekcie przetargowym:  
 
- wykonanie warstw wyrównujących. 
- przygotowanie podłoŜa pod ułoŜenie płytek z GRESU. 
- układanie płytek z GRESU. 
- montaŜ progów, listew i cokołów. 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  



 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
 
2. MATERIAŁY  
DOBÓR PŁYTEK GRESOWYCHI TERAKOTOWYCH NALE śY 
UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJ ĄCYM  
 
2.1. Wyroby 

 
● Właściwo ści płytek podłogowych gres: 

- barwa: wg wzorca producenta – w ustaleniu z zamawiającym 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0MPa, 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5mm, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20, 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98%, 
- ługoodporność nie mniej ni Ŝ 90%. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: +,- 1,5mm, 
- grubość: +,- 0,5mm, 
- krzywizna: 1,0mm 

 
●  Właściwo ści płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta – w ustaleniu z zamawiającym  
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0MPa, 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5mm, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20, 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98%, 
- ługoodporność nie mniej ni Ŝ 90%. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: +,- 1,5mm, 
- grubość: +,- 0,5mm, 
- krzywizna:                                             1,0 mm,  

 
 
●  Materiały pomocnicze  

Do mocowania płytek moŜna stosować: 
- emulsja gruntująca, 
- zaprawa klejowo - wyrównująca - zgodnie z PN-75/B-110121 
- do wypełnienia spoin stosować zaprawy zgodne z PN-75/B-10121 
 

 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 



 

 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB". 

 
Przewo Ŝenie  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
Opakowania układać  ściśle  obok siebie.  Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonanie samopoziomuj ącej masy szpachlowej  
 
      Przygotowanie podło Ŝa:  

- podłoŜe powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. 
JeŜeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoŜa naleŜy stosować emulsję 
gruntującą. Przed przystąpieniem do wylewania masy naleŜy dodatkowo zaznaczyć na 
ścianach miejsca przebiegu istniejących w podkładzie dylatacji, aby przenieść je 
później na warstwę wygładzającą, z uwagi na moŜliwość wypłynięcia masy. 
PodłoŜe powinno mieć charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w 
podłodze naleŜy zabezpieczyć zastawkami, np odpowiednio profilując taśmę przylepną 
lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypką suchego materiału. 
 
Przygotowanie masy: 
- masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z 

odmierzoną ilością 
wody (w proporcji 4,25^4,5 l wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, aŜ do 
uzyskania jednolitej konsystencji. 
- czynność tę naleŜy wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z 
mieszadłem 
- masa nadaje się do uŜycia po upływie około 5 minut i po ponownym wymieszaniu, 
przygotowaną masę naleŜy wykorzystać w ciągu 20 minut. 
- zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniŜenia 
parametrów wytrzymałościowych podkładu. 

 
Sposób u Ŝycia: 
- prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i 
zaznaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania, 



 

 

- moŜemy to zrobić za pomocą długiej poziomicy i przenośnych reperów 
wysokościowych. 
- przygotowaną masę wylewamy ręcznie, rozpoczynając od powierzchni przy ścianie 
najbardziej oddalonej od wyjścia, równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50 cm, 
uwaŜając by nie wchodzić na wylaną juŜ powierzchnię. 
- połączenie kolejnych partii wylewki naleŜy wykonywać w czasie nie dłuŜszym niŜ 10 
minut, jeŜeli szerokość pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno się je podzielić 
zastawką technologiczną. 

Wylaną masę naleŜy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej metalowej 
pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolując w ten sposób 
grubość warstwy. Masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub wałkiem 
"kolczakiem". Operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica 
powierzchnię wylewki. WiąŜącego juŜ materiału nie wolno rozcieńczać. Wylaną 
powierzchnię naleŜy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim 
nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. Nie wolno 
dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyć jego 
ogrzewanie. Tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna, 
istniejące dylatacje na podłoŜach naleŜy przenieść na warstwę wylewki poprzez 
nacięcie. Czas wysychania wylewki zaleŜy od grubości warstwy oraz warunków 
cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. UŜytkowanie wylewki 
(wchodzenie) moŜna rozpocząć po około 10 godzinach. 

a) Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podłoŜa i otoczenia w trakcie prac - od 
+50C do +250C 
b) Narzędzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy, repery 
wysokościowe, narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu, trudne 
do usunięcia resztki związanej juŜ zaprawy zmywa się specjalnym środkiem np. ATLAS 
SZOP. 
 

5.2. Posadzki z płytek Zalecenia 
ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 0C 
i nie więcej niŜ  +25 0C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały uŜyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych naleŜy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki naleŜy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 
pod płytki nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki naleŜy rozmierzać tak, 
aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa 
płytki. Przygotowanie podłoŜa: 
- podłoŜe powinno być twarde, suche, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
substancji bitumicznych, resztek farby 
- PodłoŜe powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 
PN/B-10107 nie mniejsza niŜ 0,5 MPa. 
- PodłoŜe musi być równe, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie moŜe przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla posadzek 
samopoziomujących. 
 
 Roboty zasadnicze  



 

 

- Posadzki z płytek gresowych i terakotowych układać na przygotowanym wcześniej 
suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj 
dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek - reperów, 
których powierzchnia wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w 
odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach - reperach. Prawidłowość 
płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 
 
Spoinowanie 
Czynnością poprzedzającą spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do 
spoinowania nie przebarwia trwale płytek. Przy uzasadnionych obawach naleŜy 
zastosować środek zabezpieczający przed przebarwieniem. Prace prowadzić w 
temperaturze 5 - 25 0C. 
Do spoinowania moŜna przystąpić gdy zaprawa mocująca płytki do podłoŜa jest 
dostatecznie wyschnięta, tj. po ok. 48 godz. od ułoŜenia płytek. 
Szczeliny powinny mieć jednakową głębokość oraz być oczyszczone z resztek 
zaprawy klejącej, kurzu i innych zabrudzeń. Przed spoinowaniem krawędzie płytek 
zwilŜyć za pomocą wilgotnej 
gąbki. 
Przygotowaną zaprawę naleŜy wprowadzać w szczeliny za pomocą pacy do 
szpachlowania lub gumowym zgarniakiem. Szczeliny wypełnia się ruchami ukośnymi 
w stosunku do krawędzi płytek. Szczeliny powinny być głęboko, równomiernie i 
dokładnie wypełnione zaprawą do spoinowania. Po krótkim przeschnięciu zaprawy, jej 
resztki pozostające na powierzchni naleŜy usunąć za pomocą wilgotnej, często 
płukanej gąbki. Wyschnięty nalot na powierzchni usunąć miękką ścierką. ŚwieŜo 
spoinowane powierzchnie naleŜy chronić przed ich uszkodzeniem. 
- Do fugowania naleŜy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina 
uzyska po 3 dniach. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. 



 

 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-06050 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montaŜowych. 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku.  
PN-EN 13139:2003 -  Kruszywa do zaprawy. 
PN-63/B-10145  - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych,), klinkierowych i 
lastrykowych. 

 
SST-2 STOLARKA BUDOWLANA I ALUMINIOWA  

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montaŜu drzwi wewnętrznych w obiekcie świetlicy. 
 
1.2 Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montaŜu: 
- drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeŜnicami 
- drzwi wewnętrznych aluminiowych oszklonych  
 
 
2. MATERIAŁY 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
●  drzwi płytowe kompletne o wymiarach 70x205cm; 90x205, 80x205cm. – drzwi 
typowe  pełne wypełnione wkładem stabilizującym "plaster miodu", Okleina obustronna  
płyta HDF. 
 ● drzwi wewnętrzne aluminiowe 150 x 205cm  



 

 

 
KOLORYSTYKĘ DRZWI WEWNĘTRZNYCH  NALEśY UZGODNIĆ Z 
ZAMAWIAJ ĄCYM  
 
Materiały powinny posiadać: 
- Aprobaty techniczne lub być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 
W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów. 
Materialny dostarczone na budowę muszą być sprawdzone przez wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru pod względem jakości, wymiarów i wybranej 
kolorystyki oraz z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i niniejszej 
specyfikacji. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi 
wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości 
przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do 
którego ma przylegać ościeŜnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, 
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła drzwiowe i ościeŜnice powinny spełniać wymogi wskazane w punkcie 2 SST. 
 

5.2 Osadzanie stolarki drzwiowej 
Przed przystąpieniem do montaŜu stolarki systemowej naleŜy ściśle przestrzegać zleceń 
producenta. OścieŜnicę mocować za pomocą specjalnych uchwytów w ościeŜu. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB spełniającym wodoszczelność połączeń. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie 
w granicach 1mm na 1mb. 
 
Czynności technologiczne 

• Wykucie gniazd i bruzd dla osadzenia przegród; 
• Rozpakowanie elementów konstrukcji ścianki działowej; 
• Scalanie i montaŜ konstrukcji nośnej i wypełnienia; 



 

 

• MontaŜ uszczelek i przekładek; 
• Wypełnienie wolnych miejsc silikonem; 
• Osadzenie skrzydła drzwiowego w ścianie; 
• Regulacjaskrzydła drzwiowego.  

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badanie jakości uŜytych materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodności z 
wymaganiami certyfikatów i PN. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180. 
 
Badania jakości wbudowania powinno obejmować dla ślusarki aluminiowej, drzwi i 
przegród: 
- zgodność wymiarów jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- wodoszczelność przegród. 
- dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych; 
- estetyka wykończenia. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 

- jakość dostarczonej stolarki oraz ścianki działowej; 
- poprawność wykonania montaŜu; 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
- wodoszczelność przegród. 

JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy 
uznać za 
zgodne z SST i PB 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze. PN-75/B-94000  - Okucia budowlane. Podział. 
Instrukcje montaŜu producenta stolarki. 

 
SST-3 TYNKI OKŁADZINY i GŁADZIE GIPSOWE CPV  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych i układania glazury. 
 
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 obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie: 

     -     tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych, -gładzi gipsowych 
- układania glazury 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera (Inspektora Nadzoru). 
 
 2. MATERIAŁY  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - 
średnioziarnisty. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Masy szpachlowe białe i emulsje gruntujące. 
• Biała, uniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych i napraw 
powierzchni ścian i sufitów do stosowania wewnątrz budynków Produkt powinien być białą 
masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania 
ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć moŜliwość 
zastosowania na typowych podłoŜach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie moŜe przekroczyć 2mm. 



 

 

Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, 
wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry 
techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o duŜej gładkości, stanowiącej 
doskonałe podłoŜe pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej: 

- przyczepność: min. 0,50 MPa  
- gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm 3 
- max. grubość jednej warstwy: 2mm  

•     Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŜy budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, 
posadzki 

Emulsja powinna być impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania 
wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoŜy, w tym wykonanych 
z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja powinna być doskonałym 
środkiem do przygotowania podłoŜa przed wykonaniem tynku, posadzki, podkładu 
podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uŜycia 
wodna dyspersja najwyŜszej jakości Ŝywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w 
głąb podłoŜa, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 
gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoŜa 
i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. 
gładzi szpachlowych.  
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia 
przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Parametry 
techniczne emulsji: 

- UŜytkowanie powierzchni: po 24 godzinach  
- Gęstość emulsji: 1,0 g/cm 3 

2.5.    Płytki ceramiczne szkliwione naścienne wg PN-EN 177; 1999 i PN-EN 
178;1998 Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 1600C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych) nie mniej niŜ 
- gat. I 80% 
- gat. II 75% 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 



 

 

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

5.2. Wykonywania tynków 
5.2.1.Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych (glazura) 
Przed przystąpieniem do wykonania okładziny powierzchnie ścian płytkami suche i 
odkurzone ściany zagruntować rozcieńczoną zaprawą klejową stosując się do zaleceń 
producenta. Układanie okładziny powinno być rozpoczynane od dołu od wyznaczenia linii 
poziomej na ścianie licowanej wg której będą układane płytki. Następnie na podłoŜe 
rozprowadzić zaprawę klejową grubości około 3mm na takiej powierzchni aby wykonanie 
fragmentu okładziny mogło nastąpić w ciągu 15-20minut. Płytki powinny być układane 
warstwami poziomymi ze szczeliną 2-3mm. Przestrzeń między płytkami a podłoŜem 
powinna być całkowicie wypełniona warstwą zaprawy. Nadmiar zaprawy powinien być 
usuwany z powierzchni płytek przed jej związaniem. Płytki powinny być ułoŜone tak, aby 
ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne 
odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 1mm na 
długości jednego metra. UłoŜona okładzina ścian powinna być całą powierzchnią trwale 
związana z podłoŜem za pośrednictwem warstwy wiąŜącej -zaprawy klejowej. 
Do spoinowania moŜna przystąpić gdy zaprawa mocująca płytki do podłoŜa jest 
dostatecznie wyschnięta, tj. po ok. 48 godz. od ułoŜenia płytek. 
Szczeliny powinny mieć jednakową głębokość oraz być oczyszczone z resztek zaprawy 
klejącej, kurzu i innych zabrudzeń. Przed spoinowaniem krawędzie płytek zwilŜyć za 
pomocą wilgotnej gąbki. Przygotowaną zaprawę naleŜy wprowadzać w szczeliny za 
pomocą pacy do szpachlowania lub gumowym zgarniakiem. Szczeliny wypełnia się 
ruchami ukośnymi w stosunku do krawędzi płytek. Szczeliny powinny być głęboko, 
równomiernie i dokładnie wypełnione zaprawą do spoinowania. Po krótkim przeschnięciu 
zaprawy, jej resztki pozostające na powierzchni naleŜy usunąć za pomocą wilgotnej, 
często płukanej gąbki. Wyschnięty nalot na powierzchni usunąć miękką ścierką. ŚwieŜo 
spoinowane powierzchnie naleŜy chronić przed ich uszkodzeniem. 
- Do fugowania naleŜy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 
po 3 dniach. 

5.4. Wykonanie gładzi gipsowych 
Do wykonania gładzi gipsowych naleŜy przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych 
podłoŜe (zeskrobanie i zmycie starej farby), a następnie wykonać roboty w kolejności: 

- Pokrycie podłoŜa emulsją do gruntowania i wzmacniania podłoŜy budowlanych, 
- Uzupełnienie ubytków tynków zwykłych wewnętrznych, 

- UłoŜenie dwukrotnych gładzi gipsowyc zeszpachlowaniem.  
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.    Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

6.2. Tynki 
Podczas układania tynków naleŜy sprawdzić stan podłoŜa (oczyszczenie i odtłuszczenie) 
oraz sposób wykonania zgodnie z PN-70/B-10100 Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

6.3. Okładziny ścian z płytek ceramicznych 



 

 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym- 
kleje). NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podłoŜa, pionu i poziomu ułoŜonych płytek oraz 
szczelin między 
płytkami. 
6.4.    Gładzie gipsowe 
Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez 
porównanie ilości 
wykonanych gładzi, sprawdzenie protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu poprzez sprawdzenie wykonania 
gruntowania oraz stwierdzenie prawidłowości wykonania podwójnej warstwy masy 
szpachlowej za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2m. 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego - nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
8.3 Odbiór okładzin z płytek ceramicznych 
Dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niŜ 1mm na długości jednego metra. 
 
8.4 Odbiór gładzi gipsowych 



 

 

Sprawdzić protokóły częściowego odbioru z przygotowania podłoŜa i gruntowania oraz 
nakładania masy gipsowej. 
Dokonać odbioru końcowego wg PN-70/B-10100 Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Gipsy szpachlowe  
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 - Płyty kartonowo-gipsowe 
 
 
SST4 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ułoŜeniem chodników i parkingów z  brukowej 
kostki betonowej grub. 6 cm . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót p.n. : 

Budowa świetlicy wiejskiej w D źwierznie  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 
odbiorze robót : 
 

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy obejmuj ące:  
f) wykonanie chodników o nawierzchni kostki betonowej o wym. 10x20 cm i grubości 

6cm na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podsypce piaskowej gr. 10 
cm;  

g) wykonanie parkingów i drogi wewnętrznej o nawierzchni kostki betonowej o wym. 
10x20 cm i grubości 8 cm na podbudowie betonowej gr. 12 cm i podsypce 
piaskowej gr. 10 cm; 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w " Wymagania ogólne ". 



 

 

Kostka brukowa - prefabrykowany element z betonu formowany metodą wibrowania z 
prasowaniem, koloru czerwonego i siwego grub. 6 cm i 8 cm. 
Przyjęty kształt - prostokąt o wymiarach 20x10 cm . Dopuszcza się zastosowanie innego 
kształtu kostki za zgodą Inspektora. 
Zastosowana kostka brukowa musi posiadać aktualną aprobatę IBDiM. Zgodność 
wymiarów wg BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03. 
Beton uŜyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące 
warunki : 

- nasiąkliwość 4%, 
- mrozoodporność i wodoszczelność - zgodnie z PN-88/B-06250 . 
- klasa betonu - min B30 . 

Składowanie kostki brukowej powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał 
przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych 
czynników zewnętrznych na beton. 
Podsypka cementowa-piaskowa 1:4 - zawartość cementu portlandzkiego 250 - ok. 300 kg 
na 1 m3- podsypki . 
 
Piasek - wg PN-B-11113:1996  
Cement - wg PN-88/B-30000  
Woda - wg PN-88/B32250  
 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w " Wymagania ogólne ". 
Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej stosuje się standardowy sprzęt brukarski, 
ubijaki ręczne o masie ok. 25-40 kg oraz wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w „ Wymagania ogólne”. 
Samochody skrzyniowe, ładowarki, wózki widłowe. Do bezpośredniego transportu kostki 
nie naleŜy uŜywać samochodów samowyładowczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w "Wymagania ogólne" 

5.1.Podło Ŝe 

PodłoŜe pod chodnik i parking powinno być wyprofilowane. Stanowi je podbudowa i grunt 
rodzimy. W razie konieczności naleŜy wykonać lub uzupełnić warstwę odsączającą grub. 
10 cm. 
Spadek poprzeczny wyprofilowanego podłoŜa pod podsypkę powinien być taki sam jak 
chodnika. PodłoŜe wykonane pod chodnik powinno uzyskać akceptację Inspektora. 

5.2.Podsypka 
Chodniki – na podsypkce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm;  
Parkingi - na podbudowie betonowej gr. 12 cm i podsypce piaskowej gr. 10 cm; 



 

 

5.3.Układanie kostki brukowej 

Chodniki naleŜy wykonać zgodnie z normą BN-64/8845-01 i szczegółowymi rysunkami 
podanymi w dokumentacji projektowej. 
Po wyprofilowaniu podłoŜa, rozścieleniu podsypki, wyrównaniu jej i zagęszczeniu oraz 
ustawieniu krawęŜników i obrzeŜy betonowych, naleŜy przystąpić do układania bruku. 
Kostki brukowe naleŜy układać jak najszczelniej tak, aby spoiny między nimi nie 
przekraczały 5 mm. Układane kostki dociska się do poprzednio ułoŜonych i ustala się ich 
poziom uderzeniami młotka przez drewnianą deskę . Wzór ( deseń ) układania bruku 
naleŜy ustalić z nadzorem. 
Nawierzchnię po ułoŜeniu naleŜy zaspoinować mieszanką piasku i cementu w stosunku 1:2 
poprzez wmiatanie szczotką, lub z dodatkiem wody zamulanie spoin. Szczeliny naleŜy 
wypełniać sukcesywnie w miarę układania bruku. Powierzchnia chodników powinna być 
równa i bez pofałdowań. Ich górna krawędź musi się znajdować o 1 cm powyŜej górnej 
krawędzi krawęŜnika i 1 cm poniŜej obrzeŜa. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano "Wymagania ogólne". 
 
6.2.Ocena jako ści materiałów 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania oraz składników podsypki naleŜy wykonać 
jednorazowo dla kaŜdej wbudowywanej partii. 

6.3.Sprawdzenie przygotowania podło Ŝa 

Dopuszczalna tolerancja dla usytuowania wysokościowego podłoŜa pod podsypkę wynosi 
+ 1 cm, dla szerokości koryta + 5 cm, wskaźnik zagęszczenia koryta musi być większy od 
0,97. 

6.4.Sprawdzenie podsypki 

Zagęszczenie podsypki powinno być tak wykonane, aby stopa człowieka pozostawiała 
ledwo widoczny ślad. Grubość podsypki naleŜy wykonać z tolerancją + 1 cm. W spadku 
poprzecznym dopuszcza się tolerancję + 0,5 %. 

6.5.Sprawdzenie uło Ŝenia kostki brukowej 

Chodnik powinien być tak wykonany, aby : 
- spoiny były wypełnione - zamulone piaskiem na pełną grubość kostki , 
- powierzchnia chodnika była równa i bez pofałdowań, 

- prześwit pomiędzy nawierzchnią chodnika i przyłoŜenia 3 m łatą nie przekraczał 
0,5 cm, JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, chodnik 
moŜna uznać za wykonany prawidłowo. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę, zgodnie z 
niniejszą SST. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  



 

 

9.1. Normy 

PN-88/B-
06250 BN-
80/6775-
03/01 

BN-80/6775-03/03 
 
BN-64/8845-01 
PN-B-11112:1996 
PN-B-11113:1996 
PN-EN 197-1:2002 
PN-86/B-01300 
PN-88/B-
30000/Az1:1996 
PN-EN 196-1:1996 
PN-EN 1008:2004 

Beton zwykły. 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
Chodnik z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 
Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
Cement. Terminy i określenia. 
Cement portlandzki. Zmiana 
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 
 


