
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

KOD CPV:45000000-7 

 

 

„ZWIĘKSZENIE OFERTY KULTURALNEJ NA TERENIE 
POWIATU STASZOWSKIEGO POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ 

MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW KULTURY W GMINIE 
ŁUBNICE”  

 

 

 

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  „GENERICS” Maciej Baradziej 

ADRES:     ul. ZŁOTA 11, 28-200 STASZÓW 

OBIEKT:  ŚWIETLICE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: BORKI, 

BESZOWA, GACE SŁUPIECKIE, PRZECZÓW 

INWESTOR:     GMINA ŁUBNICE 

     ŁUBNICE 66A 

     28-232 ŁUBNICE 

 

 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
2 

Spis treści 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ............... 1 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW ........................................................ 12 

ROBOTY BETONOWE........................................................................................................... 20 

ROBOTY MUROWE .............................................................................................................. 32 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ............................................................ 36 

WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH .................................................................................. 36 

TYNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ............................................................................... 41 

STOLARKA I ŚLUSARKA ...................................................................................................... 48 

ROBOTY POSADZKOWE ...................................................................................................... 52 

ROBOTY MALARSKIE .......................................................................................................... 57 

IZOLACJE BITUMICZNE ...................................................................................................... 65 

ROBOTY IZOLACYJNE ......................................................................................................... 70 

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ .................................................................................. 75 

DROGI, PARKINGI I CHODNIKI ......................................................................................... 80 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE ........................................................................... 87 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ....................................................................... 97 

 
 
 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa ogólna 

Zwiększenie oferty kulturalnej na terenie powiatu staszowskiego poprzez kompleksową 
modernizację obiektów kultury w gminie Łubnice. 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlano-wykonawczym wykonania 
kompleksowej modernizacji obiektów kultury w gminie Łubnice, obejmującym: 
Roboty budowlane: 
- roboty ziemne, 
- roboty fundamentowe, 
- roboty murowe, 
- roboty Ŝelbetowe, 
- wykonanie dachu, 
- wykonanie podłóg i posadzek, 
- roboty wykończeniowe ścian i sufitów, 
- montaŜ stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 
- montaŜ elementów wykończenia wnętrz, 
- roboty wykończeniowe elewacji, 
- wykonanie dróg, 
- wykonanie chodników, 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 
szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Ubezpieczenie budowy 

Wykonywane roboty budowlane naleŜy ubezpieczyć w jednym z towarzystw 
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich 
przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia 
oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieŜy oraz 
świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z 
tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności 
cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na kaŜde Ŝądanie 
zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 
 
Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 
budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kaŜdego tomu dokumentacji. Na 
wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 
 
 
Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
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szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlaną i geodezyjną, oraz 
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty 
ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie 
został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na 
jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót 
oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
za przedmiot umowy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 
budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty 
w zakresie przełoŜenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego oraz właściciela o 
zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiającego. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 

− zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

− przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
− przekroczeniem norm hałasu, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciąŜają wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 
obciąŜonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 
 
Ogrodzenia 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg i chodników publicznych. A takŜe usuwać na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategorie robót: 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
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45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieŜek pieszych 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262520-2 Roboty murowe 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262522-6 Roboty murarskie 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45421141-4 Instalowanie przegród 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442110-1 Malowanie budynków 
45442180-2 Powtórne malowanie 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 
 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i 
pochodzących z rozbiórki dla robót. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, 
co najmniej 14 dni przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniony bez zgody zamawiającego. 
 
3.0 SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne 
badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do uŜytkowania 
przekraczający obowiązujące normy będzie uŜytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom 
obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 
 
4.0 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich prawidłowość. 
 
Współpraca zamawiającego i wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i 
kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi 
wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia 
zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca. 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Elementy kontroli jakości robót: 

1. Program zapewnienia jakości robót. 
2. Zasady kontroli jakości robót. 
3. Pobieranie próbek. 
4. Badania i pomiary. 
5. Certyfikaty i deklaracje. 
6. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
 
Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub 
inne procedury akceptowane przez zamawiającego. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, lub 
• Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W 
przypadku materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 
Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłoŜone zamawiającemu w 
formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w 
formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny 
być zawsze dostępne dla zamawiającego. 
 
7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiar robót 

Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz : 
Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów, jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub 
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy 
c) odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca 
powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz 
nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który powiadamia o dacie 
odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala zamawiający w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i 
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań zamawiający 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
dokumentach umownych. Z odbioru naleŜy sporządzić kaŜdorazowo protokół odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiającego min. po jednym 
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
 
Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty 
kwalifikują się do odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i 
specyfikacje. 
 
Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego 
wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
− karty gwarancyjne. 

 
Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna leŜy po 
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stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r., Nr 80, poz. 717), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 
1623). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, 
poz. 690), 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 162, poz. 1568), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwporaŜeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 
460 z późniejszymi zmianami), 

− Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym (Dziennik 
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

− Ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 
r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami), 
− Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 

2003, Nr 52 poz. 452), 
− standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 
PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
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PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania. 
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo- 
strukturalna. Wymagania. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności 
publicznej. 
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SST1 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 
WYKOPÓW 

 
 
 
 
 

45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213-4 
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291-4 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112100-6 
Roboty w zakresie kopania rowów 

45112210-0 
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112500-0 
Usuwanie gleby 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

− wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 
− rzuty i przekroje obiektów, 
− szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki 

oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.). 
1.4.2. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po 
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
1.4.4. Wykop głęboki- wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 6m. 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz 
innych prac związanych z tym obiektem. Pozostałe określenia podstawowe i definicje 
wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 

− dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

− kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, 

− ksiąŜka obmiaru – ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w ksiąŜki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 

− polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

− projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego, 
− Sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w obowiązujące w trakcie wykonywania 
robót. 
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1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba Ŝe postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.). 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
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spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów 
pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 
powinno być większe niŜ +/- 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie moŜe przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w 
planie. Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek 
podłuŜny rowków odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.4. Zabezpieczenie wykopów 

Wykopy zabezpiecza się ściankami szczelnymi stalowymi grodzicami G 62 część ich będzie 
pozostawiona w gruncie. Ścianki te mają równieŜ za zadanie przeniesienie obciąŜeń od parcia gruntu. 
Przy zabijaniu ścianek naleŜy do minimum ograniczyć drgania w podłoŜu gruntowym, które mogą 
negatywnie oddziaływać na sąsiednie budynki. Do rozpierania części wykopów naleŜy zastosować 
konstrukcję rozpierająca z HEB 240 i 200. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 

 
6.1.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.1.3. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
±10cm. 

 
6.1.4. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm 
lub +1 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W 
przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie 
nie jest moŜliwe, naleŜy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ŝe dolne wartości 
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 
transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub 
komisja powołana przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkową lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
 
9.2. Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu pokrywa wykonawca obejmują: 
− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 
− opłaty/dzierŜawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

PN-B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 
Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SST2 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY BETONOWE 

 
 
 
 
 

45210000-2 
Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223500-1 
Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45262210-6 
Fundamentowanie 

45262300-4 
Betonowanie 
45262310-7 

Zbrojenie 
45262311-4 

Betonowanie konstrukcji 
45262410-8 

Wznoszenie konstrukcji budynków 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej [SST] są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych (ław 
fundamentowych, podciągów, klatek schodowych, jak równieŜ stropów Teriva) z betonu B25. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Znaczy to, iŜ projektant sporządzający 
dokumentację projektową i odpowiednią szczegółową specyfikację techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślania, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

− zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni, 
− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
− pielęgnacją betonu, 
− wykonanie wylewek betonowych, 
− montaŜ nadproŜy prefabrykowanych. 
− wykonanie wylewek zbrojonych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podano w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne' a takŜe podanymi poniŜej: 
Mieszanka, betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu, 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody, 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm, 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym, 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody, 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu, 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. B30 klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana, betonu na ściskanie R - wytrzymałoś z 95-proc, prawdopodobieństwem 
uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie i normą PN-B-06250. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

− Harmonogram i kolejność prac betonowych 
− Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
− Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
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− Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 

− Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 

 
2. MATERIAŁY 
Uwaga: 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu 
chemicznego załoŜonych w dokumentacji technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

− Spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
− Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do 

stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania, referencje dla obiektów zabytkowych). 
Przedstawione produkty zamienne winny mieć podane wszystkie parametry techniczne 
określone w kartach technicznych przyjętych w projekcie materiałów, poparte badaniami 
zakładów badawczych w celu porównania (brak moŜliwości porównania wszystkich 
parametrów dyskwalifikuje materiał zamienny). 

− Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru, projektanta oraz konserwatora zabytków. 
JeŜeli wprowadzenie na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiału zamiennego lub zamiennej 
technologii wykonania będzie wpływało na przyjęte rozwiązania projektowe, Wykonawca wykona te 
prace w cenie ofertowej. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.2. Szalowanie (deskowanie) 
Materiały do wykonania deskowania 
Drewniane ramy tarcz deskowania powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III. 
Pokrycia tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych, świerkowych lub jodłowych o grubości 
25mm jednostronnie struganych klasy IV, bądź z materiałów drewnopochodnych, jak sklejka 
wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyt pilśniowych o grubości zapewniającej całkowitą 
sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań masą betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z 
desek powinny być impregnowane. Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać 
sztywność całego deskowania. Nie naleŜy stosować śrub ze względu na nieuniknione zalewanie 
gwintów mlekiem cementowym i trudność ich oczyszczenia 
 
2.3. Środek anty-przyczepny 

NaleŜy stosować aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 
wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 
2.4. Środek uŜywany przy demontaŜu deskowań 

Bezbarwny olej mineralny, niezawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w 
uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyŜszej od 150°C, w otwartych 
pojemnikach. 
 
2.5. Zbrojenie 
śebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III N. Musi 
ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej. 
Gładka stal zbrojeniowa 

Strzemiona i zbrojenie drugorzędne naleŜy wykonać z gładkich prętów zbrojeniowych ze stali 
A-0, St3S lub StOS. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz 
specyfikacji technicznej. 
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Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 

pod zbrojenie muszą odpowiadać wyznaczonej otulinie określonej na rysunkach wykonawczych. 
Zbrojenie rozproszone 

Mikrozbrojenie do betonu z fibrylowanych włókien ze 100% czystego polipropylenu np. 
Fibermesh lub równowaŜnik 
 
2.6. Składniki mieszanki betonowej 
Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych 
materiałów zamiennych. Cement, klasy 32,5 – 52,5 zgodnie z normą PN-B-19701. 
Woda 

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. 
Kruszywo 

ZałoŜenia ogólne: 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed uŜyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 4%. NaleŜy uŜywać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki Ŝwiru i łamanego Ŝwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niŜ 15% płaskich bądź 
wydłuŜonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 
mm nie powinny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego 
elementu 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania 
Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie 
betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez InŜyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w 
których zastosowano domieszkę. 
 
2.7. Elementy prefabrykowane 
Prefabrykowane nadproŜa 
Wymagania: 
Tolerancje wymiarowe: 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: 
w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 3 mm. 
 
Prefabrykowane belki stropowe 4,0/KJ do stropów Teriva 
Wymagania: 
Tolerancje wymiarowe: 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: 
W długości ±10mm; szerokość stopki belki ±5mm; wysokość belki +10mm, -8,75mm; wysokość 
stopki belki w miejscu oparcia pustaków ±2mm. 
 
Prefabrykowane pustaki stropowe Teriva 
Wymagania: 
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Tolerancje wymiarowe: 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: 
Długość 240 ±4mm; szerokość 520 ±6mm; wysokość 210 ±3mm. 
Gwarantowana wytrzymałość pustaka na obciąŜenie statyczne nie mniej niŜ 2,0 kN, masa pustaka do 
16,5 kg. 
 
2.8. Dodatek uplastyczniający wylewki posadzkowe 

Do betonu wylewek posadzkowych stosować dodatek uelastyczniający, podwyŜszający 
odporność chemiczną oraz ścieralność jastrychów. Dozowanie 20l/m3 betonu. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 
Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak, aby upewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt.5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
5.1. Szalunki 
Wykonanie deskowań 
− Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest 
zgoda InŜyniera, 

− Przed ułoŜeniem betonu naleŜy uformować i wygładzić dno formy oraz ręcznie usunąć luźną 
ziemię, 

− Szalunki naleŜy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji, co do 
kształtu, połoŜenia i wymiarów, 
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− NaleŜy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 
naleŜy ograniczać do minimum, 

− Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych naroŜnikach ścian i płyt, deskowania 
naleŜy wzmacniać 25mm taśmą stalową, 

− Obudowy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia naleŜy kształtować zgodnie z projektem. 
Otworowanie w konstrukcji monolitycznej naleŜy wykonać zgodnie z rysunkami szalunkowymi po 
sprawdzeniu i przeanalizowaniu wszystkich tras instalacyjnych tak by nie wykonywać 
ewentualnych przewiertów, przekuć, 

− Przed połoŜeniem betonu naleŜy wyczyścić deskowanie z zanieczyszczeń, 
− Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz konstrukcji na 
nim umieszczonych, 

− Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowania powinna 
być sprawdzona na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu 
z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania. Konstrukcja 
deskowania powinna zapewnić szybki montaŜ i demontaŜ. Tarcze deskowania powinny być 
szczelne, 

− Deskowanie przed wypełnieniem masą betonową powinno byś dokładnie sprawdzone, aby 
wykluczyć moŜliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowych 
konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nim rusztowań powinna być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich 
masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
− Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji oraz wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt 
własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyŜszym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla deskowań i rusztowań 

Rodzaj odchyłki Wielkość odchyłki 
od wymiarów (mm) 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowań: 
     α) na 1m długości do 
     β) na całe przęsło nie więcej niŜ 

 
+/- 25 
+/- 75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia 
płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się: 
8   na 1 m szerokości nie więcej niŜ 
9   na całą wysokość konstrukcji nie więcej niŜ 
- w fundamentach 
- w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujące stropy 
monolityczne 
- w ścianach i słupach powyŜej 5m 
- w słupach szkieletów Ŝelbetowych połączonych belkami 
- w belkach i łukach 

 
 
+/- 5 
 
+/- 20 
 
+/- 10 
+/- 15 
+/- 10 
+/- 5 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego połoŜenia nie 
więcej niŜ: 
2 w fundamencie 
3 w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 

 
 
+/- 15 
+/- 10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i 
przesuwnego nie więcej niŜ 

 
+/- 10 

Odległość między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian 
 
Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania 
się z betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2m) 

+5 
(odchylenie ujemne 
niedopuszczalne) 
+3 
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Odchylenie płaszczyzny poziomej od poziomu: 
 

− na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
− na całą płaszczyznę 

- odchylenie w długości lub rozpiętości elementów 
- odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego 

+/- 5 
+/- 15 
+/- 20 
+/- 8 
 

 
Przygotowanie powierzchni deskowań 

− Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego 
betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie uŜywać 
deskowań o zniszczonej powierzchni. 

− Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 

− Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

Rozbieranie deskowań 
− Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
− Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 

pozostać na miejscu, do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 

− Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. śadne 
z nich nie mogą zostać pod tynkiem lub okładziną. 

 
5.2. Zbrojenie 
Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed kontaktem z 
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
Dokumenty, które naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

− Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

− Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia 
stali i układ zbrojenia, 

− Zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, specyfikacją. Wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno. 

Układanie i gięcie stali zbrojeniowej 
Z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 

− Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej naleŜy wykonać mechanicznie, 
− Odstępy i układanie zbrojenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, 
− Połączenia - zgodnie z szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, 
− SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, 
− Zbrojenie otworów: JeŜeli na rysunkach nie podano inaczej, na kaŜdym boku otworu (zarówno 

w pionie jak i w poziomie) naleŜy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym zbrojeniu 
jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było, 

− Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia projektanta, 
− Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków, gdy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów 
lub, gdy pręt ma uwagę na rysunku wykonawczym dociąć i dopasować na budowie do kształtu 
elementu. 

Zbrojenie rozproszone 
Do mieszanki betonowej warstw posadzkowych zastosować zbrojenie rozproszone w postaci 

włókien monofilimentowych oraz polipropylenu w celu zmniejszenia wystąpienia rys skurczowych, 
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zwiększenia wytrzymałości betonu na czynniki pogodowe oraz zbrojenie. Dozowanie 2 opakowania na 
1m3 mieszanki betonowej. Sposób mieszania wg karty technicznej produktu. 
 
5.3. Betonowanie 
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton moŜe być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliŜu 
budowy. Nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki dla elementów konstrukcyjnych na miejscu 
budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich 
próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu 
realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej 
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyŜej wymienione 
wymagania, oraz Ŝe stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki, co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezaleŜne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 
powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej produkcji wytwórni. 
 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 

− Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25Mpa, 
− Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli zmianę zaakceptuje  

zarządzający realizacją umowy, 
− Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ŝe InŜynier 

wyda inne pisemne instrukcje, 
− Minimalna zawartość cementu w elementach zbrojonych powinna wynosić 270 kg/m3, nie 

zbrojonych 250 kg/m3, 
− Maksymalna zawartość cementu nie powinna przekroczyć 450 kg/m3, 
− Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

W celu ułatwienia układania mieszanki moŜna zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy 
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Do kaŜdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, naleŜy dostarczyć metrykę 
dostawy zgodną z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy powiadomić o 
tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie. 
Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niŜ 450 mm. Podczas układania mieszanki betonowej nie 
dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo 
lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową naleŜy nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu 
naleŜy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu. 
Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinno przekraczać 3m 
Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli w jego 
opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 
przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu metod konwencjonalnych. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
28 

Zagęszczanie betonu 
Beton naleŜy zagęścić przy uŜyciu wibratorów wgłębnych - mury oraz łat wibracyjnych – posadzki 
pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej 
sekcji amplitudą. Masa betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu. 
Przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień nie powinna być większa niŜ 
1,5- krotna wielkość skutecznego promienia działania wibratora, powinien być zagłębiony na 5-10 cm 
w warstwę dolną ułoŜoną i zagęszczoną. Opieranie wibratora o pręty zbrojeniowe jest niedozwolone. 
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
moŜliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 

− 7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego 
− 14 dni w przypadku uŜycia cementu hutniczego 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od chwili jego 
UłoŜenia. 
W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, naleŜy przed zastosowaniem specyfików do 
pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości naleŜy do pielęgnacji uŜywać tylko wody. 
Przez cały czas, gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w 
celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach naleŜy: 

a) Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności, 

b) Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności, 
c) Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 

W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na 
całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. NaleŜy zastosować specjalne metody pielęgnacji 
betonu oraz domieszki opisane w specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie 
naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyŜszej od 
30°C. W celu uniknięcia podwyŜszenia temperatury betonu naleŜy przed zmieszaniem schłodzić 
składniki mieszanki. 

b) Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4°C bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
Łączenie ze starym betonem 
Powierzchnię starego betonu winna być czysta, chłonna, nośna, przyczepna, nieoblodzona oraz wolna 
od wszelkich zanieczyszczeń oraz mleczka cementowego. Wytrzymałość podłoŜa na odrywanie 1,5 
N/mm2. PodłoŜe naleŜy wstępnie przygotować przez wykonanie śrutowania. PodłoŜe naleŜy dobrze 
zwilŜyć wodą nie tylko dzień wcześniej, ale równieŜ tuŜ przed załoŜeniem warstwy szczepnej. Warstwę 
szczepną w postaci preparatu nanosić za pomocą pędzla lub szczotki mocno wcierając, następnie na 
jeszcze świeŜą warstwę szczepną nanieść warstwę spadkową z betonu na kruszywie drobnym w myśl 
zasady „mokre na mokre”. 
 
5.4. Drobne naprawy 

− Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
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napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
zarządzającego realizacją umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna, co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

− Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu. 

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. 

− Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę naprawy, gdyŜ 
niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca 
powinien ją przedstawić, przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiąŜących i 
zaprawy oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń. Przed 
przystąpieniem do prac przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 
5.5. Prace wykończeniowe 
Ściany 

− Natychmiast po usunięciu deskowań z wszystkich elementów betonowych naleŜy uzupełnić 
braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni betonowanego. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu 

− Powierzchnie elementów przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem. Kontynuować tarcie aŜ do 
usunięcia regularności i uzyskania jednolitej powierzchni. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym betonem, 
wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

Posadzki 
− Natychmiast po wykonaniu posadzki powierzchnie licową przetrzeć zacieraczką posadzkową, 

Kontynuować tarcie aŜ do usunięcia regularności i uzyskania jednolitej powierzchni. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo 
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

Odchylenia 
Dopuszczalne 

wartości odchylenia 
(mm) 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia: 
na 1 m wysokości 
na całą wysokość konstrukcji 
w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne 

 
 
5 
20 
 
15 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
na całą płaszczyznę 

 
5 
15 

Miejsce odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o 
długości 2,0 m 
z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
powierzchni bocznych i spodnich 
powierzchni górnych 

 
 
 
+/- 4 
+/- 8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości +/- 20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie dla 
innych elementów 

 
+/- 5 
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5.6. NadproŜa 
Wykonać je z gotowych belek nadproŜowych typu L, nad otworami drzwiowymi i okiennymi, 

zarówno w ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych wg projektu stropu. ZaleŜnie od grubości i 
przeznaczenia ściany, nadproŜe moŜe się składać z roŜnej liczby belek. Głębokość ich oparcia w murze 
zaleŜy od szerokości otworu, głębokości oparcia wg rysunków wykonawczych. Przy nadproŜach tego 
typu nie ma potrzeby stosowania podpór montaŜowych. 
 
5.7. Strop 
 Wykonać jako monolityczno-prefabrykowany gęstoŜebrowy strop Teriva 4,0/1 z 
prefabrykowanych elementów (kratownicowe belki stropowe, pustaki stropowe). Wysokość 
konstrukcyjna stropu wynosi 24cm. Belki stropowe opierać na podporze stałej (ścianie, podciągu) na 
długości min. 8cm. Nad podporami stałymi naleŜy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe w 
postaci siatek płaskich lub zaginanych. Strop wykonać wg rysunków konstrukcyjnych załączonych do 
projektu budowlanego oraz zgodnie z technologią wykonywania tego typu stropów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót betonowych i zbrojarskich polega na sprawdzeniu: 

• Szalunków 
• Zbrojenia 
• Cementu i kruszyw do betonu 
• Receptury betonu 
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania 
• Dokładności prac wykończeniowych 
• Pielęgnacji betonu. 

Kontrola elementów prefabrykowanych polega na: 
• sprawdzenie kształtu i wymiaru, 
• sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
• sprawdzenie cięŜaru, 
• sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola jakości betonów. 
InŜynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieŜącą 
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CFV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
"Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 

− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
Cena Jednostkowa uwzględnia: 

− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem, 
− przygotowaniem i transportem mieszanki, 
− ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
− wykonanie przerw dylatacyjnych, 
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworów, jak równieŜ osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
− rozbiórkę deskowali rusztowań i pomostów, 
− oczyszczenie stanowiska prac oraz usunięcie, zbędnych materiałów rozbiórkowych, 
− wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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SST3 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY MUROWE 

 
 
 
 
 

45210000-2 
Roboty budowlane w zakresie budynków 

45223000-6 
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45262500-6 
Roboty murarskie i murowe 

45262520-2 
Roboty murowe 

45262521-9 
Roboty murarskie w zakresie fasad 

45262522-6 
Roboty murarskie 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murków z materiałów – bloczki betonowe, cegła ceramiczna na zaprawie 
cementowo-wapiennej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

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

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby betonowe - bloczki betonowe, cegły ceramiczne kl150 

− Wymiary l = 250 mm, s = (120 –250) mm, h = (65-140) mm, 
− Masa 3,3-4,0kg 
− Bloczek powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
− Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
− Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
− Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
− Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
− Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak 

uszkodzeń po badaniu 
− Odporność na uderzenie powinna być taka, aby bloczek puszczony z wysokości l,5m na inne 

bloczki nie rozpadł się. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
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1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

− 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 murarskich 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 suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego aktualne 
dokumenty dopuszczające go do pracy. 
 
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 
Wymagania ogólne: 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 

b) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy bloczki przed ułoŜeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
 
5.1. Mury z bloczków betonowych, cegły oraz pustaków kominowych 
5.1.1. Spoiny w murach z bloczków, cegły oraz pustaków kominowych 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 

− 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały ceramiczne - bloczki betonowe, cegły oraz pustaki kominowe 
Przy odbiorze bloczków, cegieł oraz pustaków kominowych naleŜy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
− wymiarów i kształtu bloczków, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. 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. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
8.2. Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnegouŜytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SST4 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

 
 
 
 
 

45260000-7 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
45261000-4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5 

Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 

Wykonywanie pokryć dachowych 
45261213-0 

Kładzenie dachów metalowych 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru dachu wraz z pokryciem blachą dachówkową i obróbkami blacharskimi oraz 
rynnami i rurami spustowymi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie dachu wraz z pokryciem blachą dachówkową i obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi. 

1.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 
1.4. 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
1.3. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Materiały uŜyte do wykonania zadania: 
Blacha dachówkowa dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
− Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, 
− Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 
4.2 Transport materiałów z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne dla podłoŜy 
Układ warstw, dach wentylowany 
1.Blacha dachówkowa powlekana. 
2. Łaty 5x5cm 
3. Kontrłaty 5x4cm 
4.Folia paroszczelna odporna na działanie promieniowania UV 
5. Konstrukcja dachu (krokwie 8x18cm) 
Połączenia blacharskie w koszach, wokół kominów lub wyłazów dachowych wykonywać zgodnie do 
nachylenia dachu. Wentylacja dachu – wloty w okapie lub punktowe, wyloty w kalenicy (liniowe) lub 
punktowe. KaŜda przestrzeń pomiędzy krokwiami powinna być wentylowana. Rozmieszczenie łapek do 
mocowania blachy stosować zgodnie z strefami stałym występującymi na dachu aby blacha swobodnie 
pracowała. JeŜeli będzie potrzebne stosować dylatację podłuŜną bądź poprzeczną. Rynny zgodne z 
normą PN EN 612. Wymagane udzielenie gwarancji na blachę przez producenta 30 lat. 
 
5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z 
blachy ocynkowanej i powlekanej o grubości od 0,6 mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
60. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
 
6.3 Kontrola wykonania pokryć: 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: 

− w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
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− w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych, 

− Pokrycia papowe, 
− Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności 

wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, 
− Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt. 4, 

− Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 

− dla robót - Obróbki blacharskie - m2, 
− dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 
7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Odbiór podłoŜa 

Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni 
podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− podłoŜa (deskowania), 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

o zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją, 
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
− Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
− Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
− Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
− Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
− Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 
− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9.2 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 
− zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
− uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-74/B-24622 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 

 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych cementowo-wapiennych zewnętrznych na ściankach z bloczków 
betonowych cegły oraz uzupełnienia tynków po przemurowaniach i skutych powierzchniach , gładzie 
oraz-wyprawa z tynku -marmolit. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

− Tynki zwykłe oraz wyprawy z tynku mineralnego i Ŝywiczno-mineralnego których dotyczy 
specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie do której wykonania zostały 
uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych, 

− Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczące tynków 
mineralnych, 

− PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100, p. 3.3.2. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

− roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym, oraz do szpachli trachitowych i 
tynków mineralnych - aprobaty techniczne. 
 
2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
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Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.4.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe", 

− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie, 
− Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin, 
− Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
− Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701:1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować 
cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niŜsza niŜ +5°C, 

− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.6. Zaprawy budowlane – gładzie oraz marmolit 

− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami jako gotowe zaprawy gipsowe 
oraz marmolit, 

− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. przy 
pomocy mieszadła. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych i gładzi gipsowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 
− agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych), 
− betoniarki wolnospadowej, 
− pompy do zapraw, 
− przenośnych zbiorników na wodę, 
− wiertarki z mieszadłem. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów 
− Transport cementu i wapna suchogaszonego gładzi gipsowej powinien odbywać się zgodnie z 

normą BN- 88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

− Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

− Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 
5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

− Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

− W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 

− Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

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

 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

− W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

− Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

− Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
− Tynki akrylowe i Ŝywiczno-mineralne przed ułoŜeniem powierzchnię naleŜy zagruntować w 

celu lepszej przyczepności. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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5.4.7. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych 
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 
proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
− przyczepności tynków do powoŜą, 
− grubości tynku, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
− wykończenie tynku w naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
 
7.3. Ilość tynków 

Ilość tynków określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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8.2. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i 
umyć wodą. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 

− poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
tynku i gładzi według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wyk. robót na wysokości do 

4m, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
− osiatkowanie bruzd, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− wykonanie tynków, 
− reperacja tynków po dziurach i hakach, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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− likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
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SST6 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT 

 
STOLARKA I ŚLUSARKA 

 
 
 
 
 

45420000-7 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421100-5 
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej aluminiowej oraz PCV, balustrad stalowych z 
pochwytami, ścianek aluminiowych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej oraz okiennej i balustrady stalowe wraz z pochwytami. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Wbudować naleŜy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
 

RóŜnice wymiarów w mm odrzwi i okien 
Wymiary zewn., ościeŜnicy    do 1 m     5  5 
PowyŜej 1m          5  5 
RóŜnica długości przeciwległych elementów  do 1m     1  1 
OścieŜnica mierzona w świetle    powyŜej 1m    2  2 
Skrzydło we wrębie szerokość    do 1m     1 

powyŜej 1 m     2 
wysokość powyŜej 1m   2 

RóŜnica długości przekątnych    do 1 m      2 
Przekątnych skrzydeł we wrębie   1 do 2m    3  3 

powyŜej 2 m   3  3 
Przekroje szerokości     do 50 mm     1 

powyŜej 50 mm   2 
Elementów grubości     do 40 mm    -  1 

powyŜej 40 mm   -  2 
Grubość skrzydła         -  1 
 
2.3. Okucia budowlane 

KaŜdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w 
przypadku braku takich norm-wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucia, na które została ustanowiona norma. W nowej 
stolarce naleŜy wykorzystać w formie ozdób zdemontowane i odnowione elementy okuć ze starej 
stolarki, wskazane przez projektanta. 
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2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. 

Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków do 
odpowiednich materiałów Nie mogą one zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć 
świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.2 Transport materiałów 

KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2 Przygotowanie ościeŜy 

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa, naleŜy je naprawić. 
Stolarkę naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w tabeli poniŜej. 
 

Wymiary zewnętrzne /cm/ Liczba punktów 
zamocowań 

rozmieszczenie punktów zamocowań 
Wysokość Szerokość w nadproŜu i progu na stojaka 

do 150 
do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 +/- 200 6 po 2 po 2 
PowyŜej 200 8 po 3 po 2 

PowyŜej 150 
do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 +/- 200 8 po 1 po 3 
PowyŜej 200 10 po 2 po 3 

 
5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 
Osadzenie stolarki drzwiowej i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. 
Ustawienie drzwi naleŜy sprawdzić w poziomie i pionie. 
Zamocowane drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
miedzy ościeŜem a ościeŜnicą materiałem dopuszczonym do stosowania do tego celu. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
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miejsca luzów 
wartości luzu i odchyłek 

okna drzwi 

luzy między skrzydłami +2 +2 

między skrzydłami skrzydłami 
ościeŜnicą -1 -1 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt.6. 
 
6.2 Badania w czasie odbioru robót 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania, 
− sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć, 
− sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 
7. OBMIAR 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania. 

Jednostką obmiarowania jest m2 wbudowanej stolarki liczony w świetle ościeŜnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 
9.2 Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stolarki i ślusarki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

− dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie, 
− osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw, 
− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10. 1 Normy 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i ślusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81607:1998Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 84 
Stolarka i ślusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000 
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SST7 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

 
ROBOTY POSADZKOWE 

 
 
 
 
 

45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 
Kładzenie płytek 

45431200-9 
Kładzenie glazury 

45432111-5 
Kładzenie wykładzin elastycznych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin płytkami gress mrozoodpornymi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

− Okładziny gresowe stanowią warstwę kształtującą formę architektoniczną odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych, 

− PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

− roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montaŜem okładzin gresowych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Gress 

− płytki posadzkowe gress do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, 

− zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 
 
2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i kitów stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin kamiennych 

Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek z płytek gressowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wyciąg przyścienny, 
− wiertarka udarowa, 
− wiertarka z mieszadłem, 
− elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek), 
− maszyna do uszorstniania podłoŜa 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Transport płytek - moŜna go przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczególnie krawędzi). 
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt.5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gres powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne. PodłoŜe pod okładzinę z płytek 
gress powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. Roboty okładzinowe powinny być wykonywane 
w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Montowane elementy gresowe powinny mieć 
temperaturę nie niŜszą niŜ +5°C. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt.6. 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek gress Wykonawca powinien przedstawić próbki 
płytek Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Kontrola wykonania okładzin z płytek gress powinna 
obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoŜy, materiałów, prawidłowości 
wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu 
badań międzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji 
zgodności lub certyfikatów przedłoŜonych przez dostawcę, a Kontrola prawidłowości wykonania 
okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 

− grubości i prawidłowości przebiegu spoin, 
− dylatacji, 
− powierzchni okładziny. 
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Szczegółowe wymagania i badania wykładzin gresowych przedstawione są w 
normie PN-B-06190:1972 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię okładzin oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian i 
wysokości obłoŜonej ściany. 
 
7.3. Ilość okładzin 

Ilość okładzin w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych, podłoŜe nadaje się do montaŜu okładzin po zakończeniu procesu osiadania ścian, 
szczególnie murowanych (6 miesięcy od ukończenia stanu surowego dla robót elewacyjnych, 4 
miesiące dla robót wewnętrznych). Przy montaŜu „na zalewkę” kontroli podlega sztywność, trwałość i 
przyczepność do podłoŜa zaprawy. Przy montaŜu na ścianach murowanych nowych podłoŜe musi 
posiadać puste spoiny. PodłoŜe nowe i stare z pełnymi spoinami naleŜy wyskrobać do głębokości 1cm. 
Gładkie podłoŜa betonowe i Ŝelbetowe naleŜy nakłuć na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenia podłoŜa określa poniŜsza tabela. 
 

Rodzaje wad podłoŜa 

Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoŜa 
pod okładziny pionowe pod okładziny poziome 

przy osadzaniu 
bezpośrednim 

przy osadzaniu 
pośrednim Układane Podwieszane 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 
[mm/1mb] 

± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoŜa od 
płaszczyzny, mierzone [w mm] na 
odcinku o długości równej: 
   a) 1 m, 
   b) 1 kondygnacji, 
   c) całej wysokości budowli, 
   d) długości lub szerokości budowli 

 
 
 

± 5 
± 8 
± 10 

- 

 
 
 

± 7 
± 10 
± 30 

- 

 
 
 

± 2 
- 
- 

± 15 

 
 
 

± 10 
- 
- 

± 30 
Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 

 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ 
jeden wynik badania daje wynik naleŜy wykonać okładzinę z nowego materiału lub poprawić 
obsadzenie elementu (okładzina nie powinna być odebrana) 

− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego i poziomego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb. 
 
8.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wyszczerbienia krawędzi okładzin, 
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okładzin 

przenikających z podłoŜa, pleśni itp. 
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8.5. Odbiór gotowych okładzin kamiennych 

Odbiór gotowych okładzin kamiennych powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
okładzin kamiennych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− przygotowanie zaprawy, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4m, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− umocowanie i zdjęcie listew, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 

PN-B-06190:1972 szczegółowe wymagania i badania posadzek 
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty wykończeniowe. 
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SST8 
SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ROBOTY MALARSKIE 

 
 
 
 
 

45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 
Roboty malarskie 

45442110-1 
Malowanie budynków 

45442180-2 
Powtórne malowanie 
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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych farbami emulsyjnymi oraz lateksowymi . 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

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

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich farbami emulsyjnymi, olejnymi a takŜe mleczko wapienne z 
przygotowaniem podłoŜa obiektu wg poniŜszego. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z poniŜszymi znaczeniami. 
PodłoŜe malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 
zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na 
podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina pigmentów i obciąŜników w 
spoiwie Ŝywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną 
itp.). 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. 
dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Materiały do malowania budynków 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

− farby emulsyjne i lateksowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych, 

− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
2.2. Środki gruntujące. 

2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi: 
− powierzchni betonowych lub tynków naleŜy zagruntować równieŜ środkiem gruntującym 

silikatowym. 
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2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 
3. SPRZĘT. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających aktualne 
świadectwa dopuszczające je do uŜytku jeśli takie są wymagane. 
 
4. TRANSPORT. 

Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego 
obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 
PodłoŜe pod malowanie stanowić mogą: 

− beton, 
− tynk pocieniony, mineralny i Ŝywiczny. 

Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie. 
5.1.1. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być 
naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
5.1.2. Tynki pocienione: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
naleŜy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 
5.2. Kontrola podłoŜy pod malowanie 

Kontrole podłoŜy pod malowanie w zaleŜności od ich rodzaju naleŜy wykonywać w 
następujących terminach: 

− po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 
− nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoŜy naleŜy 

przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

o murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, 
naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

o podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
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o tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy 
i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 

o elementów metalowych - czystość powierzchni. Kontrolę dokładności wykonania 
murów naleŜy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10100.-1970. Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 
1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z 
wyjątkiem powierzchni stalowych) naleŜy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, 
czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia naleŜy uŜyć czystej 
szmatki. Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadkach wątpliwych naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie protokółu 
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 
5.3. Przygotowanie podłoŜy 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoŜy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 
naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności. Po usunięciu niezgodności naleŜy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoŜy, a wyniki 
kontroli naleŜy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
5.4. Wykonanie robót malarskich 

5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
− w temperaturze poniŜej +5 °C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniŜej O °C, 
− w temperaturze powyŜej 25 °C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby temperatura 

podłoŜa nie była wyŜsza niŜ 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W 
przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. Roboty malarskie moŜna 
rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto 
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niŜ podano w tablicy 1, 
a w przypadku podłoŜy drewnianych nie większa niŜ podana w p. 3.1. 

 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoŜa, w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2. Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłoŜach stalowych prowadzić naleŜy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach 
malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi 
naleŜy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

5.4.2. Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
p. 2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

− czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

− termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 
− wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− koŜuch, 
− ślady pleśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
− zbrylenie, 
− obce wtrącenie, 
− zapach gnilny, 
− ślady pleśni. 

 
5.5. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania 
podane w p. 5.1. Roboty powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zaleŜności od rodzaju stosowanej farby i Ŝądanej jakości robót. Prace malarskie 
naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

− informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
− sposób przygotowania farby do malowania, 
− sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
− krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 
− czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
− zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
naleŜy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 
5.6. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania 
podane w p. 5.1. PodłoŜa powinny być oczyszczone i przygotowane w zaleŜności od stosowanej farby i 
Ŝądanej jakości robót. Pierwsze malowanie naleŜy wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

− wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
− ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie moŜna wykonać po: 

− wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
− ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić. 
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5.7. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.7.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 
Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
5.7.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych. 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i 
na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoŜa; dopuszcza się natomiast 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoŜa, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. 
5.7.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach Ŝywicznych 
rozcieńczalnych wodą. Powłoki wykonane z farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych 
wodą powinny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2. 
5.7.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś 
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 

technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 

miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niŜ 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.7.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoŜa, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH 
 
6.1. Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niŜ po 14 dniach. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze 
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powietrza nie niŜszej niŜ +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. Odbiór 
robót malarskich obejmuje: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
− sprawdzenie odporności na wycieranie, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
− na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, 
jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

− na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 
2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. Wyniki kontroli i badań powłok powinny 
być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 

 
6.3. Ocena jakości powłok malarskich 

JeŜeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie naleŜy 
uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie 
jest spełnione, naleŜy uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań naleŜy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 
wymaganiami. Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię malowania tynków oraz innych elementów oblicza się w metrach kwadratowych 
jako iloczyn długości i wysokości danego elementu. 
 
7.3. Ilość malowania tynków 

Ilość malowania tynków określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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8.2. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 

JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i 
umyć wodą. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− malowanie naleŜy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 
8.4. Odbiór malowania tynków 

8.4.1. Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie moŜe być przebarwień, ani 
prześwitów. Kolory malowanych powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Odbiór gotowych malowań powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 

o ocenę wyników badań, 
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
o stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
malowań według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4 m, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− reperacja tynków po dziurach i hakach, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych hydroizolacji szczególnie 
ścian zewnętrznych fundamentowych dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią gruntową i 
parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiadają wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te 
powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

− roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji bitumicznych 
przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe 

Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne - hydroizolacja dotyczą zabezpieczenia budowli przed 
wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego 
projektu technicznego, powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
Materiały: grunt emulsja asfaltowa abizol R+P do izolacji przeciwwilgociowej, folia kubełkowa 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą 

Wykonawca przystępujący do wykonania hydroizolacji powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− wyciąg przyścienny, 
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− pędzle do nanoszenia izolacji na podłoŜe. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Transport izolacji moŜna je przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt.5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

PodłoŜe powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań 
obciąŜenia. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłoŜem naleŜy stosować 
odpowiednie klasy betonu podłoŜa, a mianowicie dla izolacji: 

− z materiałów bitumicznych - B15, 
− z folii z tworzyw sztucznych - B15, 
− z laminatów z tworzyw sztucznych - B20. 

Powierzchnia podłoŜa pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Na 
naroŜach powierzchni izolowanych naleŜy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niŜ 5 cm 
lub sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Spadki podłoŜa izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub 
kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niŜ 1%. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) naleŜy zagruntować roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową, a gruntowany podkład powinien być suchy (jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%). 
Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna 
być nie niŜsza niŜ +5°C. W innych przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu 
wody) dopuszcza się gruntowanie podłoŜa roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniŜej +5°C, 
jednak nie niŜszej niŜ 0°C, jeŜeli temperatura w ciągu doby nie była niŜsza niŜ 0°C. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed 
wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego 
projektu technicznego powinny być zakończone wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne 
podłoŜe musi być czyste i suche oraz powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt.6. Przed przystąpieniem do hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią 
gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu 
technicznego. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: 
podłoŜy, materiałów, prawidłowości wykonania izolacji sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu 
badań międzyoperacyjnych. Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji 
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zgodności lub certyfikatów przedłoŜonych przez dostawcę, a Kontrola prawidłowości wykonania 
okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 

− jakości nałoŜenia warstw izolacyjnych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię izolacji oblicza się w metrach kwadratowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
izolacji bitumicznej. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik naleŜy wykonać nawierzchnię z nowego materiału lub 
poprawić obsadzenie elementu (nawierzchnia nie powinna być odebrana) 

− nawierzchnię poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
8.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 

− nierównomierne ułoŜenie warstw izolacyjnych 
 
8.5. Odbiór izolacji 
Odbiór izolacji powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4 m, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− umocowanie i zdjęcie listew, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 

PN-B-69/B-10260 wykonanie izolacji. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty wykończeniowe. 
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Roboty izolacyjne 

45321000-3 
Izolacja cieplna 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych polegające na ociepleniu ze spienionego polistyrenu 
stanowią równieŜ izolację akustyczną. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

− Termoizolacja których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ocieplającą oraz akustyczną 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

− Izolacja termiczna - warstwa materiału o duŜym oporze cieplnym R zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Izolacja akustyczna - warstwa materiału o duŜym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenieniu się hałasu w budynku oraz wyciszeniu zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, 

− procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Warunki przyjęcia i przechowywania na budowie wyrobów do docieplenia i izolacji termicznej. 
Pomieszczenia do przechowywania tych materiałów powinno być suche, kryte i zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi. 
 
2.3. Izolacje cieplne 
System dociepleń: 

− Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych oraz zatapiania siatki) 
− Siatka Systemowa  
− Grunt  
− Tynk mineralny np. 2.0 mm w kolorze wg zaleceń Inwestora 
− Farba nanoporowa w kolorze wg zaleceń Inwestora do egalizacji tynku mineralnego. 

Własności: 
− Trudno palny B1 - DIN 4102 
− Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej 
− Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550 
− Nie pęczniejący 
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− Nie Ŝółknący 
− Nie wykazuje właściwości termoplastycznych 
− Przyjazny dla środowiska 
− Wykazujący niskie napręŜenia wewnętrzne 
− Odporny na duŜe obciąŜenia mechaniczne 
− Odporny na niszczenie i czyszczenie 
− Spoiwo: szkło wodne potasowe 

Elementy uzupełniające 
− naroŜniki ochronne z aluminium z siatką systemowy 
− kołki mocujące systemowy, ilość oraz rozstaw wg technologii producenta 
− profile elastyczny uszczelniający przy stolarce systemowy 

Płyty styropianowe FS 15 gr. wg rysunków detali. Zastosować styropian o odpowiedniej gęstości, 
zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 
700°C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w 
temperaturze +200°C i wilgotności powietrza 65%. Samo gasnący, o gęstości objętościowej powyŜej 
15 kg/m3. Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 125 cm z odchyłkami nie większymi niŜ +2mm. 
Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt 
styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie moŜe być mniejsza niŜ 100,0 kPa. 
Stosować płyty z zakładem tj. frezowane. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być 
trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. Płyty 
styropianowe powinny być zgodne z normą PN-C-20130:1999 
Styropian ekstradowany - cokół 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej ścian w strefie cokołu stykającej się z gruntem naleŜy 
stosować płyty styropianowe z polistyrenu ekstradowanego grubości wg rysunków detali. Zastosować 
styropian o zwartej strukturze. Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 125 cm z odchyłkami nie 
większymi niŜ +2mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5mm. Stosować 
płyty z zakładem tj. frezowane. Struktura winna być zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być 
trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Produkt powinien spełniać następujące parametry: 

− odporny na cykliczne zamarzanie i odmraŜanie 
− samo gasnący 
− odporny na starzenie 
− odporny na pleśnie, grzyby i bakterie 
− gęstość pozorna min 28kg/m3 
− chłonność wody 0,1% 
− Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

Materiały takie jak klej do warstwy zbrojącej, siatka z włókna szklanego, klej do płytki klinkierowej, 
fuga do płytki klinkierowej, farba podkładowa pod tynk cienkowarstwowy oraz tynk cienkowarstwowy 
jak w punkcie 2.3.1. SST 
 
2.3.2.Materiały do ocieplenia stropu nad parterem 
Wełna mineralna w matach i rolkach do ocieplania stropów w pomieszczeniach strychowych - Materiał 
powinien charakteryzować się następującym parametrami: 

− ObciąŜenie charakterystyczne cięŜarem własnym min 0,4kN/m3, 
− klasyfikacja ogniowa – niepalny 

 
2.3.3.Izolacja do ocieplenia posadzki na gruncie 

Płyty styropianowe FS 20 gr. wg rysunków detali. Zastosować styropian o odpowiedniej 
gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co 
najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200°C i wilgotności powietrza 65%. Samo gasnący, o gęstości 
objętościowej powyŜej 30 kg/m3. Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60 x 125 cm z odchyłkami 
nie większymi niŜ +2mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5mm. 
Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie moŜe być 
mniejsza niŜ 100,0 kPa. Stosować płyty z zakładem tj. frezowane Struktura zwarta, czyli granulki 
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. Producent 
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styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. Płyty styropianowe powinny 
być zgodne z normą PN-C-20130:1999 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów termoizolacyjnych i akustycznych moŜe się odbywać transportem 
samochodowym, oraz kaŜdym innym Ŝeby nie był naraŜony na uszkodzenie. Rozładunek moŜe być 
ręczny lub mechaniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych rur naleŜy przeprowadzić kontrolę 
zgodności opisu istniejącego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
5.2.1. Wykonywanie izolacji z wełny mineralnej oraz z spienionego polistyrenu oraz grubość uŜytych 
materiałów powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Materiały te powinny być ułoŜone bez 
przerw i ubytków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem izolacji cieplnej naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu 
istniejącego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
 
6.3. Badania materiałów w czasie robót polegają na bieŜącym sprawdzeniu z instrukcją producenta i 
instrukcją techniczną systemu termoizolacji oraz w zakresie: grubości, gęstości, równomierności 
ułoŜenia. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

− naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu istniejącego zamieszczonego w dokumentacji 
projektowej ze stanem faktycznym oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości wykonania izolacji cieplnej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię izolacji cieplnej oblicza się w m2. 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. 
 
8.3. Izolacja cieplna powinna być odebrana jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 izolacji cieplnej według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

PN-99/B-20130 ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
PN-EN ISO 6946 ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
PN-EN-ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

 ocieplenia. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne” 
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

 zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo 
 ITB nr 530/85. 
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SST11 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 

 
 
 
 
 

45421141-4 
Instalowanie przegród 

45421152-4 
Instalowanie ścianek działowych 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z elementami wykończenia wnętrz. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
elementami wykończenia wnętrz: 

− wykonanie lekkich ścianek działowych, 
− montaŜ sufitów podwieszanych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego, 
− Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. 
 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są obowiązujące w trakcie wykonywania 
robót. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ścianki 

Ścianki z profili aluminiowych wypełnionych szkłem bezpiecznym. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą. Wykonawcy powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku 
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braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Ścianki z profili aluminiowych 
Zalecenia ogólne 
Wykonawca powinien dokonać montaŜu ślusarki zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. Przed zamówieniem ślusarki aluminiowej naleŜy 
sprawdzić dokładność wykonania podłoŜa, do którego ma przylegać ścianka. W przypadku wystąpienia 
wad wykonania lub zabrudzeń powierzchni, płaszczyzny naleŜy naprawić i oczyścić. 
Zakres robót przygotowawczych 
Przed osadzeniem ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ślusarki i stan powierzchni, do 
których ma przylegać. W przypadku występowania wad w wykonaniu elementów lub zabrudzenia 
powierzchni powierzchnie naleŜy oczyścić i naprawić. 
Zakres robót zasadniczych 
Podczas montaŜu naleŜy stosować następujące elementy kotwiące: 

− Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi w płaszczyźnie pionowej 2500 
mm oraz 2500/5000mm w płaszczyźnie poziomej, 

− wszystkie elementy mocujące powinny być ocynkowane ogniowo. Nie dopuszcza się 
elementów mocujących z stali czarnej, 

− miejsca oraz sposób mocowania ślusarki aluminiowej fasady uzgodnić z projektantem oraz 
przedstawicielem zamawiającego. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
79 

6.1.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
7.2. Jednostki obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji (zgodności kształtu, docięcia płyt, 
prostoliniowości stelaŜu oraz poziomowości), zgodności uŜytych materiałów z wymaganiami projektu 
oraz starannością, dokładnością wykonania. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

PN – 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie 
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SST12 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

DROGI, PARKINGI I CHODNIKI 

 
 
 
 
 

45223300-9 
Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45233140-2 
Roboty drogowe 

45233161-5 
Roboty budowlane w zakresie ścieŜek pieszych 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem dróg, parkingów i chodników. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem dróg dojazdowych i chodników: 

− roboty ziemne; korytowanie podłoŜa; wykonanie warstwy podbudowy pod drogi dojazdowe z 
kruszywa łamanego o gr.25 cm, na warstwie odsączającej z piasku o gr.15 cm i podsypki 
cementowo piaskowej gr. 5 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm, 

− wykonanie ławy betonowej pod krawęŜniki, 
− ułoŜenie krawęŜników 12x25 cm, 
− ułoŜenie nawierzchni dróg dojazdowych z kostki betonowej kolorowej typu Behaton gr.8 cm, 
− roboty ziemne; korytowanie podłoŜa; wykonanie warstwy podbudowy pod chodniki z kruszywa 

łamanego o gr.12 cm, na warstwie odsączającej z piasku o gr.5 cm i podsypki cementowo 
piaskowej gr. 5 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm, 

− wykonanie ławy betonowej pod obrzeŜa, 
− ułoŜenie obrzeŜy 8x25 cm, 
− ułoŜenie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, 
− wywóz ziemi i porządkowanie terenu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego, 
− Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do uŜytku. 
 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w obowiązujące w trakcie wykonywania 
robót. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

− kostka brukowa szlachetna (starobruk) gr. 6 cm, 
− kostka brukowa betonowa kolorowa typu Behaton gr. 8 cm, 
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− mieszanka betonowa B- 10, 
− krawęŜniki betonowe 12x25 m, 
− obrzeŜe betonowe 8x25 cm, 
− piasek, 
− kruszywo z kamienia sortowanego 0/31,5 mm i 2-10 mm. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

− piła do cięcia kostki, 
− walec samojezdny wibracyjny, 
− wibrator powierzchniowy 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i ENPN i postanowieniami Umowy. 
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Podsypki 
− Zagęszczanie naleŜy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z 

wymaganiami dla poszczególnych materiałów. 
− Zagęszczanie materiałów sypkich naleŜy wykonywać metodami umoŜliwiającymi uzyskanie 

właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 
− Powierzchnia kaŜdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i 

bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i 
być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. 
Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie 
zagęszczone na całej grubości warstwy. 

− Na warstwy odcinające lub odsączające winien być uŜyty piasek lub pospółka. 
− Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 

warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą 
BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora 
zgodnie z normą. 

Nawierzchnia z kostki betonowej 
− NaleŜy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z 

jednego źródła dostaw, a podczas układania naleŜy brać kostkę z minimum trzech palet i 
układać raczej w pionowych kolumnach niŜ w poziomych warstwach dla zapewnienia 
optymalnej mieszanki odcieni. 

−  Wykonawca musi dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, 
ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na uŜycie na miejscu 
budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie 
w budownictwie drogowym. 

− Kostka powinna posiadać cechy podane w poniŜszej tabeli: 
 

Lp. Cechy Wartość 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niŜ 
5 

3 

Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg PN-B-06250 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, % nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ 

 
Brak 
5 
 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej niŜ 4 

 
− Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 
− Po ułoŜeniu kostki betonowej naleŜy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą 

warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie 
uszkodzić kostki. 

− Bezpośrednio po ubiciu naleŜy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 
szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 

KrawęŜniki, obrzeŜa betonowe 
− Prefabrykowane obrzeŜa powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z 

wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. NaleŜy je układać na podsypce cementowo piaskowej 
grubości 5cm. 

− Elementy obrzeŜy nie powinny mieć odchylenia większego niŜ 3 mm na 3 m od poziomu linii. 
− ObrzeŜa naleŜy układać w odstępie nie większym niŜ 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeŜach 

wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 
− Światło krawęŜnika (odległość góry krawęŜnika od nawierzchni) – 10cm. 
− Ława pod krawęŜnik z betonu B10 o wymiarach 0,2x0,15 m plus opór 0,25x0,15m 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.1.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
7.2. Jednostki obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót inwestorowi, przedkładając Inspektorowi nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
przedmiarem, ST i wymaganiami Inwestora, jeŜeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkową lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne –Badania –Oznaczanie składu ziarnowego 
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PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19 –Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności 
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek 
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek 
PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania 
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
Aprobata techniczna na kostkę betonową. 
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SST13 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
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1. SST.S.01.00.00 – Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej i cwu. 
 

1.1. WSTĘP 
 

1.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 
wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cwu. 
 

1.1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji: 

• ułoŜenie przewodów z rur PEX-AL.-PEX 
• podłączenie przyborów, 
• próby szczelności instalacji wodociągowej, 
• płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
• zaizolowanie przewodów otuliną z pianki 
• montaŜ zasobnika c.w.u. 

 
1.2. MATERIAŁY 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
o Rury typu PEX-AL-PEX 
o Rurociągi instalacji wody – poziomy i piony izolowane - prowadzić w bruzdach 
o Kształtki, łączniki i uchwyty do rur jw. 
o Zawory kulowe gwintowane i kołnierzowe wodociągowe 
o Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe 
o Baterie zlewozmywakowe stojące 
o Tuleje ognioochronne Hilti 
o Izolacje rur - otulina gr. 9, 13, 20, 
o Zasobnik cwu 
o Czujnik temperatury 
o Zawor antyskaŜeniowy EA 
o Wodomierz 
o Zawor antyskaŜeniowy 
o Filtr siatkowy 
o Zawory antyskaŜeniowe 
o zasobnik c.w.u. 
o Zawor bezpieczeństwa 
 
Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
Składowanie materiałów 
Armaturę i rury naleŜy składować w zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta. 
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1.3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej: 
NARZĘDZIA MONTERSKIE, 

• wiertarki, 
• zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodów 
• pompa do prób hydraulicznych, 
• rusztowanie lekkie przesuwane, 
• pomosty drewniane, 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody dostawcze. 

 
1.4. TRANSPORT 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub  
z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
instalacji wodociągowej w budynku. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanymi przez COBRTI INSTAL 
 

1.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej: 
 
Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i w miejscach podwieszeń oraz w stropach 
 

1.5.2. Roboty montaŜowe instalacji wodociągowej 
 
Wewnętrzny rurociąg wody naleŜy wykonać z rur PEX-AL.-PEX. 
Rurociągi instalacji wody – poziomy i piony izolowane - prowadzić w bruzdach ścian i konstrukcji 
budynku izolowane przeciw roszeniowo gr-9 mm obudowując gipskartonem. Podejścia do armatury w 
bruzdach ściennych z izolacją rur wody gr 9 mm obudowane glazurą Armatura czerpalna baterie 
ścienne umywalkowe zlewozmywakowe oraz zawory czerpalne wg uznania Inwestora. Na zaworach ze 
złączką do węŜa naleŜy zabudować zawór  antyskaŜeniowy typu EA. 
Po wykonaniu całą instalację wody naleŜy poddać płukaniu próbie i dezynfekcji oraz 
uzyskać dopuszczenie do eksploatacji wydane przez SANEPID. 
 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

1.6.1. Instalacja wodociągowa 
 

• sprawdzenie jakości urządzeń 
• sprawdzenie szczelności instalacji 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
• sprawdzenie wydajności hydrantów 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 

 
1.6.2. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

 
Instalację wodociągową naleŜy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa, instalację uwaŜa 
się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu 
badań ciśnieniowych całą sieć naleŜy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aŜ do stwierdzenia wypływu 
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nie zanieczyszczonego. Oddanie do uŜytku moŜe nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu 
bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej 
naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 
 

1.7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robot dokonuje InŜynier po zakończeniu robot lub ich części przeznaczonych do 
odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje 
techniczne, polecenia InŜyniera podjęte w trakcie wykonywania robot, przy uwzględnieniu procedury 
kontroli jakości wykonywanych robot. Przyjęcie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego 
wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 
 

1.8. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
 

1.8.1.  Normy: 
 
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
PN-82/M.-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe cynkowane 
PN-77/H-05519 Próba szczelności 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
 
 

1.8.2.  Katalogi: 
 
Katalogi armatury przemysłowej 
Katalog armatury zaporowej kulowej 
Katalogi wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu instalacyjno - 
sanitarnego. 
 

2. SST.S.02.00.00 – Instalacja wewnętrzna kanalizacji. 
 

2.1. WSTĘP 
 

2.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. 
 

2.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji kanalizacji w budynku. W zakres robot wchodzą: 

• kanalizacja sanitarna 
Instalacja kanalizacji: 

• montaŜ przyborów sanitarnych 
• podłączenie przyborów do kanalizacji 
• sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości działania kanalizacji 

 
2.3. MATERIAŁY 

 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
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zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
 

2.3.1. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji 
 
- Rury kanalizacyjne z PVC 
- Rury wywiewna z PCV śr. 160mm 
- Zawór napowietrzający PCV śr. 75 
- Czyszczaki kanalizacyjne z PCV , PP śr. 110mm, 75mm. 
- Korki rewizyjne 
- Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50mm 
- Wpust podłogowy z pompą ręczną  
- Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z odpływem śr. 100mm o zwiększonej przepustowości 
z wyjmowanym syfonem. 
- Rury ochronne stalowe 
- umywalki z pół postumentem przytwierdzone wkrętami do ściany 
- w-c – dolnopłuk 
- pisuar z syfonem i zaworem spłukującym 
- wpusty ze stali nierdzewnej  
- zlewy – pom porządkowe – pojedyncze ze stali nierdzewnej montaŜ h-0,5 m 
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej wraz z ociekaczem 
- K – korki Dallmera dla umoŜliwienia czyszczenia poziomow kanalizacji 
 

2.3.2. Odbiór materiałów na budowie 
 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 

2.3.3. Składowanie materiałów 
 
PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, rura. musi być podparta na całej długości. 
Wysokość stosu nie moŜe przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia naleŜy składować w zamykanych 
magazynach zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

2.4. SPRZĘT 
 

2.4.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji 
 

• roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie 
• piłki elektryczne tarczowe 
• ubijaki mechaniczne 
• narzędzia monterskie 
• lekkie rusztowania 
• pomosty drewniane 

 
2.5. TRANSPORT 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub   
z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem. 
 

2.6.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
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instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania robot budowlano - montaŜowych" cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 

2.6.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji 
 

• wytyczenie trasy przewodów pod posadzką, na ścianach budynku 
• ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń 
• ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych 

 
2.6.2. Roboty montaŜowe instalacji kanalizacji 

 
Projektowaną kanalizację sanitarną pod posadzkową poziomy prowadzoną w gotowym wykopie 
ułoŜona na podsypce piaskowej wraz z obsypką gr 10 cm oraz piony prowadzone w bruzdach 
ściennych lub obudowane gips kartonem wraz z podejściami wykonać z rur i kształtek PVC 
uszczelnione na uszczelki gumowe. Pod pionami zabudować rewizje zakończone drzwiczkami 
rewizyjnymi; piony zakończyć rurami wywiewnymi 
 
 

2.7.  KONTROLA JAKOŚCI 
 

2.7.1. Instalacja kanalizacji 
 

• sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
• sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody 
• sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych 
• sprawdzenie spadków przewodów 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
• sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

 
2.7.2. Próby szczelności instalacji kanalizacji 

 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 
• pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości 
• podejścia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzić szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody 
• przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŜej kolana 

łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robot dokonuje InŜynier po zakończeniu robot lub ich części przeznaczonych do odbioru. 
Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, 
polecenia InŜyniera podjęte w trakcie wykonywania robot, przy uwzględnieniu procedury kontroli 
jakości wykonywanych robot. Przyjęcie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 
 

2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

2.9.1. Normy 
 
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
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BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne 
PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/C-89205 Rury z PCV 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-81/C-89203 Kształtki z PVC. 
PN-74/C-89200 Rury z PVC 
 

2.9.2. Katalogi 
 

• Katalog wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych.  
• Katalog osprzętu instalacyjno -sanitarnego. 
• Katalog rur, kształtek i sprzęt kanalizacyjny 

 
2.9.3. "Warunki techn. wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" cz. II 

 
 

3. SST.S.03.00.00 – Instalacja centralnego ogrzewania 
 

3.1. WSTĘP 
 

3.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. 
 

3.1.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.  
Zakres robot obejmuje: 
 

3.1.2.1. Wykonanie instalacji grzewczej 
 
• Szafki ścienne dla rozdzielaczy dla poszczególnych indywidualnych zespołów instalacji 

grzewczych w pomieszczeniach budynku projektuje się zasilenie poszczególnych  grzejnikowych 
z rozdzielaczy zabudowanych w szafkach podtynkowych  dla 5 – 7 sekcji oraz 

• Doprowadzenie czynnika do grzejników rurami PEX –AL – PEX prowadzone  w peszlu który 
stanowi izolację oraz moŜliwość wydłuŜeń termicznych. 

• Zasilenie grzejników rurami PEX –AL – PEX w peszlu umieszczone w szlichcie posadzkowej 
(pionowe odcinku podejścia do grzejnika w bruździe muru) kaŜdy odcinek rur powinien być w 
jednej całości. Podejście do ściany wykonać łukiem prowadzącym, a następnie kolankiem do 
grzejnika. Rury do grzejników prowadzić z nadmiarem dla umoŜliwienia wydłuŜeń termicznych; 
z jednego odcinaka – bez połączeń pośrednich. Przejścia rur PESZEL przez przegrody 
budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych 

• MontaŜ kotła C.O. węglowego z podajnikiem 
• Urządzenia grzewcze. W poszczególnych pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe 

płytowe wg projektu lub inne o jednakowych parametrach 
 

3.1.2.2.  Zabezpieczenia antykorozyjne 
 
Przewody stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie w następujący sposób: wszystkie elementy 
oczyścić z rdzy do II stopnia czystości (PN-70/H-97050), odtłuścić i pomalować: 2 x farbą olejno-
Ŝywiczną do gruntowania, przeciwrdzewną, cynkową 60%, szarą metaliczną (cynkol) o symbolu 2221-
004-950; 2 x emalią ftalową ogólnego stosowania, aluminiową o symbolu 3169-000-850. 
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3.1.2.3. Izolacje termiczne 
 
Przewiduje się otuliny z pianki PU. NaleŜy zaizolować wszystkie przewody instalacji ciepła 
technologicznego, instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego 
pod stropem piwnicy i w kanale podpodłogowym. 
 

3.2. MATERIAŁY 
 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców naleŜy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, z 
zastrzeŜeniem uzyskania w efekcie załoŜonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niŜszego od załoŜonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 
 

3.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
 
- Doprowadzenie zasilenia rozdzielaczy skrzynek wykonać z rur PEX – AL. – PEX, średnice wg projektu 
prowadzone w karbowanej rurze osłonowej w warstwie posadzki 
- grzejniki stalowe płytowe 
- zawory termostatyczne z głowicą 
- zawory odcinające na gałązkach powrotnych, 
- otulina ciepłochronna 
- Dn-15 – 20 gr 20 mm 
- Dn 25 - 32 gr 30 mm 
- Dn 25 – 40 gr 50 - 70 mm 
- odpowietrzniki automatyczne mosięŜne śr. 15mm 
- kurki spustowe ze złączką do węŜa. 
 

3.3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: 

• narzędzia monterskie, 
• wiertarki, 
• prasy ręczne do łączenia rur, 
• zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow polipropylenowych, 
• komplet narzędzi do prac spawalniczych, 
• pompa do prób hydraulicznych, 
• rusztowanie lekkie przesuwane, 
• pomosty drewniane, 
• samochody skrzyniowe, 
• samochody dostawcze. 

 
3.4. TRANSPORT 

 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. 
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
instalacji wyŜej opisanych. 
Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robot 
budowlano - montaŜowych" cz. II - zeszyt instalacje grzewcze. 
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3.5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Instalacja CO. 

• wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
• zamontowanie wsporników pod urządzenia 

 
 

3.5.2. Roboty montaŜowe CO 
 
Doprowadzenie zasilenia rozdzielaczy skrzynek wykonać z rur PEX – AL. – PEX, średnice wg projektu 
prowadzone w karbowanej rurze osłonowej w warstwie posadzki. Prowadzenie przewodów w - kaŜdy 
odcinek rur powinien być w jednej całości z pewnym nadmiarem (nie w linii prostej) dla wydłuŜeń 
rurociągu poprzez samokompensację na łukach – przejście przez ścianę za pomocą łuku stalowego 
Przejście przez ścianę PESZEL w stalowych tulejach ochronnych. Szafki ścienne dla rozdzielaczy dla 
poszczególnych indywidualnych zespołów instalacji grzewczych w pomieszczeniach budynku Projektuje 
się zasilenie poszczególnych pętli grzejnikowych z rozdzielaczy zabudowanych w szafkach 
podtynkowych. Doprowadzenie czynnika do grzejników rurami PEX – AL. – PEX  prowadzone  w peszlu 
P23 który stanowi izolację oraz moŜliwość wydłuŜeń termicznych. 
Podejście do ściany wykonać łukiem prowadzącym, a następnie kolankiem do grzejnika. Rury do 
grzejników prowadzić z nadmiarem dla umoŜliwienia wydłuŜeń termicznych; z jednego odcinaka – bez 
połączeń pośrednich. 
Przejścia rur PESZEL przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych 
W poszczególnych pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe. 
Po wykonaniu Instalację grzewczą poddać próbie hydraulicznej P - 3,0 bar przez okres 24 godz. 
 Na odejściach z rozdzielaczy w szafkach na poszczególnych obiegach do grzejników zamontować 
zawory kulowe Dn15; na końcu rozdzielacza zawory spustowe i odpowietrzające 
 

3.6. Izolacja termiczna 
 
Izolację termiczną przewodów wykonać z pianki poliuretanowej. 
 

3.7. KONTROLA JAKOŚCI 
 

3.7.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji 
• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
• sprawdzenie jakości robot i ich zgodności z warunkami technicznymi 
• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot lutowniczych 
• kontrola wykonania izolacji cieplnej 
• sprawdzenie szczelności instalacji 
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
• sprawdzić moŜliwość przesuwania się rurociągów po podporach na skutek wydłuŜeń cieplnych 

 
3.7.2. Próby szczelności instalacji CO, 

 
Próby wykonać przed izolacją przewodów, załoŜeniem głowic termostatycznych i regulacją 
hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie starannie 
wypłukać aŜ do wypływu czystej wody. Następnie wypełnić wodą zimną uzdatnioną, dokładnie 
odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Odłączyć 
naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy 
ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,45MPa. Próbę szczelności na zimno naleŜy 
przeprowadzić w temperaturze powyŜej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a 
zład musi być odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze 
instalacji. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich 
naprawy przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe naleŜy wyciąć, oczyścić i 
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połączyć na nowo, wmontowując nową kształtkę łączącą a następnie przeprowadzić powtórną próbę 
hydrauliczną po czym instalację naleŜy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności 
instalacji CO naleŜy sporządzić protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 
 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robot dokonuje InŜynier po zakończeniu robot lub ich części przeznaczonych do odbioru. 
Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, 
polecenia InŜyniera podjęte w trakcie wykonywania robot, przy uwzględnieniu procedury kontroli 
jakości wykonywanych robot. Przyjęcie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami. 
 

3.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

3.9.1. Normy 
 
PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczenia. 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m3. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. 
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania. 
 

3.9.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz.II. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  budowlano-montaŜowych, instalacyjnych związanych z budową w obiekcie pod nazwą 
„Zwiększenie oferty kulturalnej na terenie powiatu staszowskiego poprzez kompleksową modernizację 
obiektów kultury w gminie Łubnice”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
• układaniem okablowania strukturalnego, 
• montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w 

szczególności roboty murarskie itp.) 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzeniem protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4. 0kreślenia podstawowe 

• Specyfikacja Techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a takŜe co do nazewnictwa, symboliki, znaków 
i sposobów oznaczenia, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

• Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowań. 

• Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami. 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami.  

• Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej, lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy moŜe być pod napięciem, a 
nie spełnia funkcji przewodu ochronnego. 

• Część przewodząca dostępna – przewodząca część instalacji lub urządzenia elektrycznego, 
będąca w zasięgu 
ręki, która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak moŜe się pod nim znaleźć 
w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej - awarii. 
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• Część przewodząca obca – przewodząca część nie będąca częścią instalacji lub urządzenia 
elektrycznego, która moŜe się znaleźć pod określonym potencjałem, zazwyczaj potencjałem 
ziemi lokalnej, np. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociąg, przewodząca 
podłoga lub ściana. Części przewodzące obce, dla wyrównania potencjału, łączy się ze sobą, z 
częściami przewodzącymi dostępnymi i z szyną wyrównawczą przewodami wyrównawczymi. 
Metalowe elementy konstrukcyjne budynku same mogą równieŜ pełnić rolę przewodów 
wyrównawczych. 

• Napięcie dotykowe – napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą 
częścią, która moŜe być dotknięta przez człowieka, a miejscem na ziemi, na którym znajdują 
się stopy. 

• Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 

• Kable i przewody – materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespól materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii. 

• Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przesyłania, rozdziału energii elektrycznej. 

• Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii np. światło, ciepło itp. 

• Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia przy 
bezpośrednim dotyku. 

• Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i połączenia z 
instalacja elektryczną jednego lub kilku źródeł światła. 

• Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przedostaniem się ciał obcych. 

• Obwód instalacji elektrycznej – zespól elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem zabezpieczeniem, 
kompletu odpowiednio połączonych przewodów. 

• Przygotowanie podłoŜa – zespól czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 
przewodów. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „wymagania ogólne”. 
 

1.6. Dokumnetacja robót montaŜowych 

Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
• projekt budowlany i wykonawczy 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
• dziennik budowy 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych 
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badan kontrolnych. 
• dokumentacja powykonawcza. 

MontaŜ elementów instalacji elektrycznej naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
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1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robot 

1 

 

Prace dotyczące układania kabli i 

przewodów elektrycznych  

453 

 

4531 

 

45310000-3 

 

2 

 

Prace dotyczące montaŜu osprzętu 

instalacyjnego i rozdzielnic 

453 

 

4531 

 

45314000-3 

 
3 Prace dotyczące montaŜu opraw 

oświetlenia  

453 

 

4531 

 

45314000-3 

 
4 Prace dotyczące montaŜu instalacji 

odgromowej  

453 

 

4531 

 

45314000-3 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu 
poŜądanego standartu wykonania i okreslenia właściwości i wymogów technicznych załozonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

2.5. Rodzaje materiałów. 

• Kable i przewody 
• Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
• Przepusty kablowe i osłony krawędzi 
• Drabinki instalacyjne 
• Koryta i korytka instalacyjne 
• Kanały i listwy instalacyjne 
• Rury instalacyjne wraz z osprzętem 
• kanały podłogowe poziome 
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• Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 
• uchwyty do rur instalacyjnych 
• puszki elektroinstalacyjne 
• końcówki kablowe, zaciski i konektory 
• pozostały osprzęt – tj. ułatwia montaŜ i zwiększa bezpieczeństwo obsługi 
• łączniki – podtynkowe, natynkowe 
• gniazda wtykowe – podtynkowe i natynkowe 
• sprzęt oświetleniowy – montaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonać na podstawie 

projektu, zawierającego co najmniej: 
o dobór opraw i źródeł światła, 
o plan rozmieszczenia opraw, 
o rysunki sposobu mocowania, 
o plan instalacji zasilającej oprawy, 
o obliczenie rozkładu natęŜenia oświetlenia, 

• bednarka ocynkowana, 
• drut ocynkowany 
• uchwyty, zaciski do instalacji odgromowej 

2.6. Warunki przyjęcia na budowe materiałów do robót montaŜowych. 

  Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 

• są właściwie oznakowane i opakowane 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
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5.2. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych 

 Zakres robót obejmuje: 
• przemieszczenie w strefie montaŜowej 
• złoŜenie na miejsce montaŜu wg. projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu 

osprzętu, 
• roboty przygotowawcze, 
• osadzenie kołków, 
• montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego 
• łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek, 
• puszki winny być osadzane na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu była 

zrównana z tynkiem, 
• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E 

04700:1998/Az1:2000. 

5.3. MontaŜ opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej. 

 Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
naleŜy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części 
przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały 
jest przewód wyrównawczy.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane 
przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
Zamawiającemu. 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą, lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W 
przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
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producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót w formie istotnych informacji, 
• uwagi i zalecenia Zamawiającego 
• daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów 

budowli, 
• inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w 
miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny 
być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1.   Przedmiar robót: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
 

7.2.   Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaŜowych instalacji 

elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
• dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
• dla kabli i przewodów: m, 
• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
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• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl., 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 
lecz nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub 
podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub 
budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w 
terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 
uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych elementach i 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, 
komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego, 
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• rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót i elementów właścicielom urządzeń, 

• Dziennik Budowy, 
• deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
• karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy 
odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
• Normy. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 

• Inne dokumenty i instrukcje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


