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I. WSTĘP  

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE  

1.1. WPROWADZENIE Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych w 

budynku określa wymagania w zakresie: - właściwości materiałów; - sposobu i jakości 

wykonania robót; - oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru 

robót. 

 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

opracowano na podstawie: - projektu Budowlanego  na roboty budowlane i kosztorysów 

inwestorskich, - przedmiarów robót, - wizji w terenie.  

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT –  

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – 

budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. - 

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, oraz 

bezpieczeństwa użytkowników obiektu, w trakcie robót w ciągach komunikacyjnych. - 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 

obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, 

wymogów nadzoru z ramienia inwestora.  

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO –  

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 

obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. - 

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: - zatrudnienie 

kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, - realizacja zadań wynikających z 

obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 

 1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, powinna być sprawdzona 

przez Wykonawcę , w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji  

zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w 

następującym zakresie: - Projekt budowlany, - Kosztorys inwestorski robót budowlanych,  

1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH  

1.6.1. Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań materiałowych. Jeżeli w dokumentacji 

technicznej (w STWiOR, kosztorysie ofertowym), występują nazwy konkretnych produktów, 

wyrobów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż 

podano produkty spełniają wymogi projektowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość 

zastosowania produktów, wyrobów i materiałów równoważnych o właściwościach i 

parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej. Dopuszcza 

się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Zmiany projektowanych rozwiązań 

materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia 

kosztów eksploatacji. 

 1.6.2. Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań projektowych Wszelkie zmiany i odstępstwa 

od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych robót. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie 

przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w 

formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca 



powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Wniosek w 

tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz 

porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji 

technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego 

materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest 

dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji robót Zamawiający 

nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami: -wyrób został 

wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, - zaprojektowane rozwiązanie posiada 

istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia 

rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych). Decyzje o wprowadzonych zmianach 

powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do wewnętrznego 

dziennika budowy. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego 

(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie 

wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 

równoważne.  

1.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I INNE WYMAGANIA  

Obiekt po wykonaniu robót ma spełniać wymagania określone w: - dokumentacji technicznej, 

- przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), - 

Certyfikatach, deklaracjach zgodności i innych dokumentach normujących wprowadzenie 

wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU Przedmiary 

robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych KNR; KNNR; KSNR, 

powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 

przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 

towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 

odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 

założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 

pozycją przedmiaru.  

1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. Podstawą odbioru robót budowlanych będą 

stanowiły następujące dokumenty: 1) umowa z załącznikami: - specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiary 

robót, - kosztorys ofertowy, - odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 2) wymagane 

odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 3) projekt budowlany, 4) 

przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy, 5) zapisy w wewnętrznym dzienniku 

budowy.  

1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. W przypadku 

stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 

dokumentami wymiennymi w pkt. 1.7. (podstawa odbioru robót budowlanych) jako 

podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do 

stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i 

nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na 

następujących warunkach: - ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co 

najmniej o 1, - wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 



- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z 

tym elementem zostanie wydłużony o 2 lata, - zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego 

wykonania robót w kwocie równej 10% wartości elementów, na które został wydłuzony okres 

gwarancji,  

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.  

 

 

1.9.4.  Z odbioru robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 

zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje 

przedstawiciel Inwestora, inspektor nadzoru inwestorskiego, oraz kierownik robót.  

 

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  

 

2.1. WSTĘP Ze względu na ograniczony zakres robót oraz szczątkową ilość stosowanych 

technologii mokrych robót, zaplecze budowy ograniczone będzie do :  

1. Stanowiska na kontener materiałów rozbiórkowych.  

2.Magazynu- skład materiałów.  

3.Wyposażenie przeciwpożarowe.  

 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY  

 

2.2.1. Stanowisko na kontener. Stanowisko na kontener należy zaplanować w miejscu 

zapewniającym swobodny i bezkolizyjny dojazd pojazdu technicznego do ustawienia lub 

załadunku kontenera, z uwzględnieniem potrzeb Inwestora w zakresie parkowania 

samochodów służbowych i pracowników Domu Opieki.  

2.2.2.Magazyn-skład materiałów. Magazyn materiałów należy zaplanować w miejscu 

zapewniającym bezkolizyjne funkcjonowanie parkingu i ciągu pieszo-jezdnego, bezpieczne 

dla użytkownika,  użytkowania budynku oraz zabezpieczającym przed dostępem osób 

postronnych.  

2.3. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Istniejące zagospodarowanie 

w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty 

związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi 

wykonawca robót. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne 

elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie 

przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją 

fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora.  

 

II. BRANŻA BUDOWLANA  

 

1. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH- KOD PVC 45453000-7  

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych elementów budowlanych oraz 

sposobu postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek i demontaży. Rozdział ten 



obejmuje następujące elementy, które podlegają rozbiórkom i demontażom w części lub w 

całości:  

1. Demontaż ościeżnic stalowych i drewnianych 

2. Rozkucie otworu na drzwi w ścianach 

3. Rozbiórka posadzek z płytek pcV.  

4. Rozbiórka chodników z kostki brukowej 

 

1.2. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI Z DEMONTAŻU  

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez 

inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela inwestora,. pod względem dalszej 

przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od stanu technicznego elementy i 

materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu mogą być zaklasyfikowane do następujących 

grup: - materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany 

obiekt lub inny), - materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z 

rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy. Przedstawiciele Zamawiającego dokonają oceny 

wartości technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i 

sporządzi z tych czynności protokół materiałów z odzysku. Materiały zaklasyfikowane do 

grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną 

pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę), a następnie wywiezione z terenu budowy 

na składowisko odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. Materiały 

zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania 

zostaną podzielone na część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, 

która nie może być wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która 

zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy 

za odpowiednim dokumentem przekazania. Natomiast materiały stanowiące część, która nie 

zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia 

do wskazanego magazynu Zamawiającego. W wyniku demontażu uzyskane zostaną 

następujące materiały: -, 

 -Ościeżnice stalowe  

-Skrzydło drzwiowe płytowe,  

- kostka brukowa 

- Elementy ślusarki drzwiowej (okucia): zamki, klamki, zawiasy, itp.  

-płytki podłogowe PCV, listwy przyścienne.  

 

1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT  

Wykucie z muru ościeżnic należy wykonać sposobem ręcznym, nie dewastacyjnym-

materiał do odzysku W czasie wykonywania demontażu należy przestrzegać warunki 

BHP.  

 

1.4. ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH  

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:  

-sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek i demontaży 

(ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP), -



sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy 

oraz określenie ich ilości, 

 -wybrakowanie i przeklasyfikowanie materiałów pochodzących z rozbiórki, -sprawdzenie 

rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.  

 

2.ROBOTY MUROWO-TYNKOWE  

 

2.1. Rozkucie otworów drzwiowych w ścianach.  

2.1.1. Wstęp Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

wykonania robót związanych z wykonaniem nowych otworów drzwiowych w ścianach 

istniejących. 

2.1.2. Materiały - wymagania Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć 

dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do 

wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone 

wymagania techniczne i estetyczne:  

- Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm, klasy 15,  

- Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 

hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 

laboratoryjnie.  

- Zaprawa cementowa marki M-7, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 

kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. –  

 

2.1.3. Odbiór robót Odbiór robót obejmuje: - odbiór materiałów, - odbiory częściowe i 

międzyfazowe, - odbiór końcowy elementu.  

2.1.3.1. Odbiór materiałów. Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany 

bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować 

sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

 - certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.).  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  

2.1.3.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 

 Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 

otworów drzwiowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, 

pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbioru należy dokonać przez oględziny.  

 



Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 

wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 

murowanych ścian. Odbiór wykucia otworów drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, 

pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe dopuszczalne 

odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm.. Odbioru należy dokonać przez 

oględziny.  

2.1.4.3. Odbiór końcowy. Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

 - sprawdzenie odbioru materiałów,  

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,  

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

 - sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 

 - sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości.  

 

2.1.5. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze(dotyczące podstawowych materiałów 

budowlanych)  

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 - PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 - PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - pełna.  

- PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 

 - PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

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

 - PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  

 

2.3. OSADZANIE STOLARKI DRZWIOWEJ-KOD PVC-45421100-5  

2.3.1. OSADZENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PŁYTOWYCH PEŁNYCH  

2.3.1.1.Wstęp Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z 

ościeżnicami regulowanymi.  

2.3.1.2. Materiały - skrzydła – uzgodnić z inwestorem-kolor uzgodnić z Inwestorem  

- ościeżnica regulowana w naturalnej okleinie szer. 260-280 mm, 

 - klamki z szyldami, 

 - wkładka patentowa.  

- pianka montażowa,  

- kołki rozporowe  

2.3.1.3. Technologia wykonania 

 - Ościeżnice  montować po wykonaniu wszystkich robót wykończeniowych na piankę 

montażową, 

 - Przed trwałym zamocowanie ościeżnicy należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w 

poziomie,  



- Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających, po 

zamknięciu skrzydła muszą dokładnie przylegać do ościeżnicy.  

2.3.1.4. Odbiór robót  

2.3.1.4.1. Odbiór materiałów Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany 

bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie 

ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 

sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w 

wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi stalowych, aprobat 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 

w budownictwie, którymi są:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.).  

2.3.1.4.2. Odbiory elementów po wbudowaniu i wykończeniu Odbiór robót powinien 

obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien obejmować: - 

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

 - dokładność uszczelnienia ościeżnic,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem,  

- inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  

2.3.1.4.3.Odbiór końcowy Odbiór końcowy robót obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 

podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów  

- sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi  należy dokonać po uzyskaniu przez 

nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych.  

2.3.2.Normy, przepisy i opracowania pomocnicze  

- 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.  

 

3. Roboty posadzkarskie 

 

3.1. Posadzka z płytek Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, 

polegającą na określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić 

jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić 

poprzez skropienie podłoża wodą i obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie 

płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy 

klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego 

przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy 

i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję 

gruntującą , która zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a 



także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy 

klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej 

długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek 

większych niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią 

masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych 

powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie 

co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy 

przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz 

w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę 

układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi 

usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki 

sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam 

odcień fugi jak płytki). Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót 

płytkarskich.  Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej 

minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek 

od płaszczyzny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości 

łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich 

krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne 

odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 

2 mm na 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia tych robót. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt 

własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym 

warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Parametry gresu 

 

 Właściwości   Badanie wg   Wymagania 

 Nasiąkliwość wodna %   PN-EN ISO 10545-3  E<=0,5 

 Wytrzymałość na zginanie Mpa   PN-EN ISO 10545-4  min.35 

 Siła łamiąca N   PN-EN ISO 10545-4 
 <7,5 mm min 750 N 

>7,5 mm min 1300 N 

 Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC    PN-EN ISO 10545-8  <9 

 Odporność na ścieranie wgłębne mm3   PN-EN ISO 10545-6  max 175 

 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)   DIN 51130  ,R9, 

 

3.2. Kontrola jakości.  

3.2.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za- 

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

równorzędnym dokumentem.  

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

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).  

3.2.3.Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 

dylatacji.  

3.2.4. Odbiór robót. Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  



3.2.4.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować 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 laboratoryjnie.  

3.2.4.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

3.2.4.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 3.2.4.4. Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, - 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin 

 - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową,  

  

4. Chodniki z kostki brukowej 

4.1. WSTĘP  

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej  

4.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych placach i 

chodnikach.  

4.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej.  

4.4. Określenia podstawowe  

4.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

4.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m.  

4.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 

od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

4.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi.  

4.5 Materiały  

4.5.1. Wbudowana będzie kostka z rozbiórki. 



4.5.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Jeśli 

dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały:  

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996  

odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę 

drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-

11112:1996  

 

 b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  mieszankę cementu i piasku w 

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113:1996 cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i 

wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)   

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  piasek naturalny spełniający 

wymagania PN-B-11113:1996  gatunku 2 lub 3,  piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-

11112:1996  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  zaprawę 

cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-

88/6731-08  

4.5.2.Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:  

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych Krawężniki i obrzeża mogą być 

przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 

odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej Materiały 

do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 4.6.sprzęt  

4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 4.6.1.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

 a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,. Do przycinania kostek można stosować 

specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z 

kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 

chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Sprzęt do wykonania koryta, 

podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, lub innym 

dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST 

zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw 

należy stosować betoniarki. 

4.7. Ogólne zasady wykonania robót 

4.7.1. Podłoże i koryto Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne 

oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, 



zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne 

odwodnienie.  

4.7.2. Konstrukcja nawierzchni Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z 

występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, obejmują:  

4.7.2. 1. wykonanie podbudowy,  

4.7.2. 2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  

4.7.2. 3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

4.7.2. 4. ułożenie kostek z ubiciem,  

4.7.2. 5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

 4.7.2. 6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  

4.7.2. 7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

4.7.3. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno 

odpowiadać wymaganiom właściwej SST Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać 

wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST 

zaakceptowanym przez Inżyniera.  

4.7.4.Obramowanie nawierzchni  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 

obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie  

4.7.5.Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych 

powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST „Krawężniki” „Betonowe obrzeża 

chodnikowe”. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania 

nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 

kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub 

obrzeży.  

4.7.6.Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Jeśli 

dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 35 cm, Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać  1 cm. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie 

rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie 

wilgotności optymalnej. Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy 

występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową 

przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 

podbudowie, przy zachowaniu:  współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, 

wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 

podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 



zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-

piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 

zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie 

spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

4.7.5.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

  

4.7.5.1. Warunki atmosferyczne Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-

piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza 

się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC 

do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na 

podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  

4.7.5.2. Ułożenie nawierzchni z kostek Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana 

z elementów o jednakowej grubości. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 

zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 

kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie 

kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się 

wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 

przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 

odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 

łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia 

przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 

przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 

tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na 

podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 

pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 

ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 

na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

4.7.5.3.Ubicie nawierzchni z kostek Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą 

zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni 

nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w 

kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 

nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 



kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 

kostki całe.  

4.7.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  

4.7.6. 1. Spoiny Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 

wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek 

brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią 

drogi kąt 45o , a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 

odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy 

wypełnić:  

a) piaskiem,  jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

b) zaprawą cementowo-piaskową,  

d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem 

polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 

polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 

nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 

zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 

nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 

wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  

4.7.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze 

spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć 

warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 

przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 

niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 

oddać do użytku.  

4.8. odbiór robót  

4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

4. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i 

ulegających zakryciu podlegają: 

  przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

 ewentualnie wykonanie podbudowy,  

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

 


