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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (OST) B 00.00.00 

  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
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. 
 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. 
 Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 
pozabudŜetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi 
przez OWEOB „Promocja”. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni 
całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 
Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 
r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.27. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
– dostarczoną przez Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku 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 stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 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 dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. 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. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe 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. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

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

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT 
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, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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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. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 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. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
– projekt organizacji budowy, 

 

5.2. 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,  , oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4. 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. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 
 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  . 
 Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
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 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

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

– 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. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 B 01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE   

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych. 

 

1.2..Specyfikacja techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych i obejmują: 

oczyszczenie budynku istniejącego i placu budowy, wycięcie krzaków - samosiejek, zamknięcie placu budowy, 

ochronę przejść w miejscach niebezpiecznych, ustawienie obiektów tymczasowych dla potrzeb pracowników i 

obiektów technologicznych, zasypanie zbiornika nieczystości ciekłych i komory podziemnej, prace geodezyjne. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.1.7. 

 

1.4. 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 B.00.00.00 

"Wymagania ogólne"  

pkt 2.2. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000 

"Wymagania ogólne" pkt 2.3. 

 

3. SPRZĘT 

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  sprawny technicznie. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu
 
. 

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

na jakość wykonywanych robót 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń. na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. . 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.0gólne zasady kontroli jakości robót 

- 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. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 - organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp. 

- Zasady kontroli jakości robót " 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość robót. . 

 

7.0BMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z zakresu przeprowadzonych prac. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. 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. _ 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

 

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, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

   Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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    • robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

    • wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

 transportu na teren budowy, 

    • wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami.  

9.2. Organizacja ruchu  

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:  

 a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  ruchu,  

b) opłaty/dzierŜawy terenu, . 

c) konstrukcję tymczasowej barier, oznakowań i drenaŜu, 

d) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7lip_a 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

 
     [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.02.00.00 ROBOTY    ROZBIÓRKOWE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych. 

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

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

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

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

2. Materiały 
2.1. Dla robót  wg B.0l.0l.00 materiały nie występują. I 

 
3. Sprzęt 
3.1. Do_rozbiórek  moŜe być  uŜyty dowolny sprzęt. 
 
4.Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
 5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną. i wodno-kanalizacyjną oraz 
wszelkie istniejące uzbrojenie. 

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

6. Kontrola jakości 
     Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.01. - Rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt. , 1m3] 

Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
8. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót ziemnych prowadzonych dla wykonania fundamentów: rozbudowy, przebudowy budynku. oraz 
ogrodzenia. 
 
1.2..Specyfikacja techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania . 

  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych opisanych w pkt 1.1. i 
obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach  nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy określa dokumentacja, która zawiera: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy, 

- wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 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 średni -wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego. . 

1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, połoŜone poza placem budowy. 

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wy-
konywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym  obiektem. . 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca sta1) zagęszczenia gruntu, określona  wg 
wzoru: 

                                           1s = Pd 
                                                Pds 
 

gdzie: 

 Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg1m3), 

       P ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, 

 zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 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. 
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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 S.ST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 'składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 'miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawcę. 

2.3. 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, 

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 da uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uz90dniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

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, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

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, młoty pneumatyczne, koparki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Wykopy prowadzone wzdłuŜ istniejącego budynku, jak równieŜ wewnątrz, naleŜy prowadzić ręcznie. 
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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 (ma-

teriału), 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). 

D/a ukopanego gruntu wewnątrz budynku przewiduje się transport taczkami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. 0gólne 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. 

5.2. Wykonanie wykopów 

5.2.1.Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowani terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu mechanicznego. 

5.2.2.Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby - po ich zakończeniu moŜna było przystąpić  

natychmiast do wykonania przewidzianych w ni9h robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

5.2.3. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu naleŜy je wykonać nie 
głębiej niŜ do głębokości jego posadowienia. 
 

5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające pózniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku 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 +1- 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 +1- 10 cm, a krawędzie 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

5.4. Odwodnienia robót ziemnych 
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Wykonawca powinien, o ile zajdzie taka konieczność, wykonać urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 

poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 

ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi  na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych  opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 

dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. . 

5.5. 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  lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. .. 
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

. właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

. właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.1.2.Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 
Tablica 3 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego. Pomiar taśmą , szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

2 Pomiar szerokości dna wykopu lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu  

 Ziemnego , 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni wykopu"  

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 

 Wykopu punktach wątpliwych 
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6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ::t 10 cm. 

6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego 

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

6.2.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 

wyraŜonego tangensem kąta. . 

6.2.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.0gólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. . 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i. Inspektora 
nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót 

.? 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Objętości mas ziemnych będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie rodzinnym. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i  
jednoznaczny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. 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. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone - pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.. 

8.4. Odbiór ostateczny robót ziemnych Ą 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inspektora nadzoru.
 - 

Odbiór ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
 dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SSI i PZJ, 

      8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. . 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4.  

„Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m3: wykonanego wykopu, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- prace pomiarowe. 

- dostarczenie i obsługę sprzętu, 

- wykonanie wykopu, 

-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

i za wywiezienie wykopanego urobku za kaŜdy kilometr odległości, w tym prace sprzętu i opłatę za 
składowanie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  odbiorze. 
 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
 

      [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
 [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.Nr 48 poz. 401). 
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 
Załącznik 1 
   Gęstość Przeciętne  

Kate-   objętościowa spulchnienie po  
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału w stanie odspojeniu  

gońa 
  naturalnym w % od pierwotnej 

   kN/m3 objętości1)  
1 Piasek suchy bez spoiwa  15,7 od 5 do 15  

 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 - 
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 T orf bez korzeni  9,8 od 20 do 30  
 Popioły lotne niezleŜałe  11,8 od 5 do 15  

2 Piasek wilgotny  16,7 od 15 do 25  
 Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne    
 Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 17,7 od 15 do 25 
 T orf z korzeniami grubości do 30 mm    
 Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 12,7 od 15 do 25 
 Drewna  od 20 do 30 

 
świr bez spoiwa lub 
małospoisty 

 
10,8

  

   16,7 od 15 do 25 
   16,7 od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pyl i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30 
 Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
 Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
 Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu, z gruzem, tłuczniem lub    
 '.  
 

odpadkami drewna 
9 

18,6 od 20 do 30
 

 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm    

 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 
głazów 

17,7 od 20 do 30 

 
Mady i namuły gliniaste 
rzeczne 

    

   19,6 od 20 do 30 
 Popioły lotne zleŜałe  17,7 od 20 do 30 
   19,6  
   17,7 od 20 do 30 
   19,6  

4 Less suchy zwarty  18,6 od 25 do 35 

 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub 
głazami 

   

 o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu    
 Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35 
 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu 20,6 od 25 do 35 
 Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg    
 Iłołupek miękki  20,6 od 25 do 35 

 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie 
do 10 kg 

16,7 od 25 do 35 

   19,6 od 25 do 35 

   19,6 od 25 do 35 

5 ZuŜel hutniczy niezwietrzały '" 14,7 od 30 do 45 
   19,6  
 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10+30% objętości gruntu    
 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 20,6 od 30 do 45  

 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 
ponad 

17,7 od 30 do 45  

 50 kg     
 Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 17,7 od 30 do 45  
   16,7 od 30 do 45  
 Węgiel kamienny i brunatny  22,6  
 Iły przewarstwione łupkiem  41,8 od 30 do 45  
   14,7 od 30 do 45  

 
Iłołupek twardy, lecz 

rozsypliwy 
 19,6  

 Zlepieńce słabo scementowane  19,6 od jU do 4:'
 Gips  20,6 od 30 do 45
 T uf wulkaniczny,. częściowo sypki  21,6 . od 30 do 45

   15,7 

od 30 do 45
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 Iłołupek twardy  26,5 od 30 do 45
 Łupek mikowy i piaszczYsty niespękany  22,6 od 45 do 50
 Margiel twardy  23,5 od 30 do 45
 Wapień marglisty.  22,6 od 45 do 50
 Piaskowiec o spoiwie ilastym  21,6 od 30 do 50
 Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych  21,6 od 30 do 45
 Anhydryt  24,5 od 45 do 50
 Tuf wulkaniczny zbity  18,6 od 45 do 50
 Łupek piaszczystę-wapnisty  23,5 od 45 do 50
 Piaskowiec ilastwapnisty twardy  23,5 od 45 do 50

 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 

  

 Wapień niezwietrśaly  23,5 od 45 do 50 
 Magnezyt .  23,5 od 45 do 50 
 Granit i gnejs silnie zwietrzałe  28,4 od 45 do 50 
   23,5 od45do50 
 Łupek plastyczny twardy niespękany  24,5 od45 do 50 
 Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym  24,5 od 45 do 50 
 Wapień twardy niezwietrzały  24,5 od 45 do 50 
 Marmur i wapień krystaliczny  25,5 od 45 do 50 

 Dolomit niezbyt twardy  
24,5 

 
od 45 do 50 

3 
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 

   

 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie wapiennym 
lub 

25,5 od 45 do 50 

 krzemionkowym    
 Dolomit bardzo twardy .. 25,5 od 45 do 50 
 Granit gruboziarnisty niezwietrzały ? ' 25,5 od 45 do 50 
 Sjenit gruboziarnisty  25,5 od 45 do 50 
 Serpentyn  25,5 od 45 do 50 
 Wapień bardzo twardy  24,5 od 45 do 50 
 Gnejs  24,5 od 45 do 50 
   25,5 od 45 do 50 
10 Granit średnio- i drobnoziarnisty  25,5 od 45 do 50 
   26,5  
 Sjenit średniziarnisty  25,5 od 45 do 50 
 Gnejs twardy  26,5 od 45 do 50 
 Porfir  24,5 od 45 do 50 
 Trachit, liparyt i skały pokruszone  26,5 od 45 do 50 
 Granitognejs  25,S od 45 do 50 
 Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy  27,4 od 45 do 50 
 Andezyt, bazalt, .rogowiec w ławIcach  .26,5 od 45 do 50 
 Gabro  26,5 od 45 do 50 
 Gabrodiabaz i kwarcyt  27,4 od 45 do 50 
 Bazalt  25,5 od 45 do 50 
   27,4  
 
Mniejsze wartości stosować przy obliczeniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 

większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.00.00   ZBROJENIE 

11. WSTĘP 
11.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach 
budownictwa inŜynieryjnego. 
 
11.2. Zakres stosowania ST 
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. 
 Znaczy to, iŜ 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 robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 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. 
 
11.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
budynków oraz obiektów budownictwa inŜynieryjnego. 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montaŜem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 
 Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, 
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposaŜeniem i obsługą obiektów. 
 
11.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niespręŜajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napręŜeń w sposób 
czynny. 
11.5. 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 B-00.00.00 (kod 
45000000-01). 
 
12. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
12.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-
04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
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– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłuŜenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłuŜenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłuŜenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłuŜenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 
12.2. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
12.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
 



 32

 
13. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 
14. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
15. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
15.1. Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
15.2. Przygotowanie zbrojenia 
15.2.1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 

a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
15.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
15.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
15.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
15.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d 
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 
≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
 Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
15.3. MontaŜ zbrojenia 
15.3.1. Wymagania ogólne 
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Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec 
zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
 Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
 Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
15.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
 SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 
m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
 
16. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
 Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych 
miejsc kręgu. 
 Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. 
Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 

– róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
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17. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
17.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
 
18. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
18.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
18.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
18.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

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

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
18.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
18.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 
19. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
19.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 
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– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 
teren budowy. 

 
 
20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
 2. BI 8/92 poz. 38  
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 BETONOWANIE 

21.  WSTĘP 
21.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych 
oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego. 
 
21.2. Zakres stosowania ST 
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. 
 Znaczy to, iŜ 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 robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
 
21.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji  
betonowych i Ŝelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inŜynieryjnego. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– przygotowaniem mieszanki betonowej zgodnie z dokumentacja techniczną 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 
 
21.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a takŜe podanymi poniŜej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
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 kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niŜ 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
 
21.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
22. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 
22.1. Składniki mieszanki betonowej 
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2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 

– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA, 

– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
 Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia 
dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
 Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
 Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 

– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 
196-6;1997, 

– sprawdzenie zawartości grudek. 
 Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niŜ 8 mm, 

– wg próby na plackach – normalna. 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), 
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do 
wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

 PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe 
być uŜyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 

w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
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– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

 Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych 

badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
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– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 

Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
22.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20% 
po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyŜszych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 
mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-
06250 nie mogą przekraczać: 
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– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 
 
23. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
24. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić 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. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
 
25. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
25.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
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– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 
 
25.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 

opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 

prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie wodą. 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 
powietrza jest wyŜsza niŜ 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
25.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5ºC, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce 
robót za pomocą mat lub folii. 
 
25.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
25.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
25.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
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– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna 

uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

moŜna zastosować połączenia na pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznic. 

Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 

deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 
 
26. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
26.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 

– 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niŜ od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. 

Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 

betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i 
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okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 
 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 

według 
Termin lub częstość  

badania 
Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
– wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 
j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości 

zanieczyszczeń 
– wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714/12 
 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót  
i w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

j.w. 4) Badanie dodatków  
i domieszek 

PN-B-06240  
i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty  
i 2 razy na zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 
Badanie 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na 
próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu kaŜdej partii betonu 

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie – badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy  
w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
j.w. 5) Przepuszczalność 

wody 
j.w. j.w. 

 
26.2. Tolerancja wykonania 
26.2.1. Wymagania ogólne 
– RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 

normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych 
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

– Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku 
do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć 
działania korygujące. 

26.2.2. System odniesienia 
– Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
26.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

26.2.4. Słupy i ściany 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 

pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na kaŜdym poziomie nie 
powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy L ≤ 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

– Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niŜ: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niŜ: 
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niŜ: 

n300/hi∑  przy klasie tolerancji N1, 

n400/hi∑  przy klasie tolerancji N2. 

26.2.5. Belki i płyty 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ: 
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± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 
niŜ: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy 
nie powinno być większe niŜ: 
± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

26.2.6. Przekroje 
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 
–10 mm przy klasie tolerancji N1, 
–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

26.2.7. Powierzchnie i krawędzie 
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niŜ: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niŜ: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niŜ: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niŜ: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) 
w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
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26.2.8. Otwory i wkładki 
– Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

27. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
27.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
28. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
28.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
28.2. Odbiór robót zanikaj ących 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 określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
28.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
29. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
29.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

– oczyszczenie deskowania, 

– przygotowanie i transport mieszanki, 

– ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

– wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 

– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
30. PRZEPISY ZWIĄZANE 
30.1. Normy 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 
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PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 

kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy praŜeniu 

oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337 mval/dm3 
metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 
Oznaczenie pozostałego uŜytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
 
30.2. Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.06.00.00    IZOLACJE  BITUMICZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SI) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
izolacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (SI) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania , która będzie stosowana 

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

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem izolacji 

przeciwwilgociowej w budynku. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych, izolacji podposadzkowych 

części dobudowywanej oraz odtworzenie izolacji pionowej i poziomej ścian, izolacji podposadzkowych części 

istniejącej. 

 

1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.1.7. 

 

1.5. 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 B.00.00.00"Wymagania 

ogólne"  

pkt 2.2. . 
 
2. MATERIAŁY 
 , 
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  B.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2.3. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji 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. 

2.2. Rodzaje materiałów 
? 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania VI budow-
nictwie. 

2.2.1.Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. 

Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania 

wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
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2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 

4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsza niŜ 30 mm, nie 

więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10m długości papy; 

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 

6) Wymiary papy w rolce: 

                           - długość: 20 m (  ± 0,20 mm), 

                   40 m (±  0,40 mm), 

                   60 m (±   0,60 mm), 

- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (:±  1 cm). 

2.2.1.1. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

2) Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub 

świadectwie. 

3) Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 

promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

4) Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 

            - temperatura mięknienia 50-80° C, 

 - temperatura zapłonu          2000C, 

            - zawartość wody - nie więcej niŜ 0,5%, 

            - spływność -lepik nie powinien spływać w temperaturze 500C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 

               dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 

               - zdolność klejenia -lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-74/8-24622. 

2.2.4. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.4 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 B.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.5.  

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiąŜące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach polskich. 

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem 
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lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

 2) na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN 89/8-

27617; 

3) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 

promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 

4) rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

. Odległość między warstwami - 80 cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Izolacje warstwowe z materiałów rolowych: 

- izolacja podziemnych części budynku powinna składać się z dwóch warstw papy asfaltowej przyklejonej do 

podłoŜa i sklejonych lepikiem między sobą na całej powierzchni 

- do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy 

- grubość warstwy lepiku między podkładem a pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinna wynosić 1,0- 1,S mm 

- szerokość zakładów papy podłuŜnych i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm, 

zakłady kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie dla dwóch warstw o połowę 

- izolacja pozioma fundamentów, ścian powinna być ułoŜona na równym i gładkim podłoŜu z zaprawy 

cementowej 

- Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 18°C, a 

następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się 

garbów po ułoŜeniu jej na podłoŜu. 

         Izolacje powłokowe: 

- izolacja pionowa powinna być wykonana na wewnętrznych i zewnętrznych ścianach: zewnętrzna powinna być 

wykonana do wys. około 30 cm ponad teren. 

- Liczba nakładanych warstw - ; 2x gruntowanie, 2x nawierzchniowe 

- temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić:  

        od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, . " 

 . od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyŜej, lecz stosowanego na podłoŜe ze styropianu. 

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno naleŜy przestrzegać odparowania rozpuszczalników 

zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zaleŜy od warunków 

atmosferycznych i wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do -2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura 

zewnętrzna osiąga 

-10°C. Przy temperaturze poniŜej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików 

asfaltowych na zimno. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności" ich wykonania z wymaganiami niniejszej spe-
cyfikacji 

6.2.Kontrola wykonania podkładów powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przy-

stąpieniem do wykonania izolacji zgodnie z wymaganiami ST 8.0S.00.08 p.8 

6.3. Kontrola wykonania izolacji polega na :sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

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

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 

6.4. Pokrycia papowe 

a) Kontrola międzyoperacyjna izolacji papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych 
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 prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z . 

 projektem oraz wymaganiami specyfikacji 

  c) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonania izolacji 

 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 - izolacja rolowa - m2 pokrytej powierzchni, 

- dla robót - izolacja powłokowa - m2 pokrytej powierzchni 

- dla robót - izolacja iniekcyjna - mb ściany wykonanej izolacji. . 

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 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych 

8.2.1. Roboty izolacyjne, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoŜa - wytrzymałości, równości, czystości, dopuszczalnej wilgotności, poprawności zagruntowania  

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji: ciągłości, poprawności i dokładności obrobienia 
naroŜy 

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

8.2.4. Badania końcowe izolacji naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót. 

8.2.5. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

8.3. Odbiór izolacji z papy 

8.3.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z  tym Ŝe. pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy. 

8.3.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 

8.4. Zakończenie odbioru 

8.4.1. Odbioru izolacji 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 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji poziomej lub pionowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, . 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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- przygotowanie izolacji powłokowej, epiku; 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 

- pokrycie ściany materiałem izolacyjnym, wykonanie izolacji papowej 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 - likwidacja  stanowiska  roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy . 

PN-B-24620:199S Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu  szklanego. 

PN-921B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

 PN-B-27621 :1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-S9/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.O7.OO.OO ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp. 
  1.1. Przedmiot SST. 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
  wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 
  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 obiektów tzn.: 
     B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej  klinkierowej 
 

        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 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 ceramiczne. 

           2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3-4,Okg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie  moŜe przekraczać dla cegły - 10%   cegieł badanych. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0_MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kgldm3 , 
* 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 cegła puszczona z wysokości 
   1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

            2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
* Wymiary jak poz. 2.2.1. 
* Masa 4,0-4,5 kg. 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł ba 

danych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
    inne cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej  
    pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być  
   większa niŜ: 
          - 2 na 15 sprawdzanych cegieł  
             - 3 na 25 sprawdzanych cegieł  
             - 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 35 MPa 
* Wytrzymałość na ściskanie 35 MPa. 
 
* Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez 
InŜyniera. 

           2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 2,15-2,8 kg 
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* Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜanie 

 - brak uszkodzeń  po badaniu. 

2.2.4  Pustaki POROTHERM   dane wg  producenta 
       2.5.  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 
             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-j 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. 
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) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły  naleŜy 
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów  
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia  zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na uprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu. cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze  polewać lub 
moczyć w wodzie.  
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej  O°C. 

    g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny  murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
    5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
              - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna  
                przekraczać 17 mm , a minimalna 10 mm, . 
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             - 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.  
   5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  
     Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ: 15% całkowitej   liczby 
cegieł. 
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady,   Ŝe 
kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

     b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  o grubości róŜniącej się  więcej 
niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W naroŜnikach, 
przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej. 
5.3.. Mury z cegły kratówki. 
a) Cegłę kratówkę naleŜy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych  
     i osłonowych. . 
    MoŜna ją równieŜ stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
 b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia  
    stoŜka pomiarowego 6-8 cm. 

     c) Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.Cegły przed 
ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z 
zasadami wiązania cegły pełnej. 

d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych 
= 5 mm. 

6. Kontrola jakości. 
 6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły 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 cegły, 
     -  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). 

         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. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli. 
 .... 
 

Dopuszczalne odchyłki mm 
Lp. Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1 2 3 4 
1. Zwichrowania i skrzywienia:   
 - na 1 metrze długości 3 6 
 - na całej powierzchni 10 20 

1 2  3 4 
2. Odchylenia od pionu     

 - na 'Wysokości 1 m   3 6 
 - na wys. kondygnacji  6 10 
 - na całej wysokości   20 30 

3. Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu   
 - na 1 ID długości   1 2 
 - na całej długości   15 30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
 - na 1 ID długości   1 2 



 58

 - na całej długości   10 20 

5. 
Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle 

  

 o wymiarach:     
 do 100 cm  szerokość +6,-3 +6,-3 
   wysokość + 15, -1 + 15, -10 
 ponad 100 cm  szerokość + 10, -5 + 10, -5 
   wysokość +15, -10 +15, -10 
 
Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 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 sie 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 B.08.00.00. 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 z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997     Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
                                    powszechnego  uŜytku 
PN-B-30000:1990      Cement portlandzki 
PN-88/B-30001          Cement portlandzki z dodatkami. 
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 
PN-80/B-06259                  Beton komórkowy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.08.00.00 TYNKI 

 
1.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i                                 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

      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 objetych SST. 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu   
       wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
        - B.11.01.00 Tynki wewnętrzne IV kat. 
        - B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
       - B.11.01.02 Suche tynki  
     - B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
    - B:11.03.00 Tynki zewnętrzne 
 l.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 (PN-EN 1008:2004) 
      Do  przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
      Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających   
      tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
   2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
             - nie zawierać domieszek organicznych, 
             - mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
               średnioziarnisty 0,?-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm . 
  2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
            średnioziarnisty 
  2.2.3. Do gładzi piasek powinny  być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  
             0,5 mm.  . 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
 * Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
* Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
    przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatki  ŜuŜla lub popiołów  
   lotnych 25 i 35araz cement .hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura  otoczenia w ciągu 7 dni od 
  chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ:+5"Ć. 

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

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg P_N-EN 177:1992 i PN-EN 178:1998  
        Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość  po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
  - gatunek I    80%  
         
2.6. Materiały do suchych tvnków 
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2.6.1. Płyty gipsowo -kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
 
3.  Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewaŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykanywania tynków. 

       a) Przed przystąpieniem da wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone, wszystkie roboty 
           stanu surowego., roboty instalacyjne podtynkowe ,  zamurowane przebicia i bruzdy, osadzane  
          ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

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

     c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pad warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi  
         spadek poniŜej O°C. 

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

     d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane .tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  przed   
         nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie gadziny dziennie. 

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

          5.2.1. 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 przez zmycie 10% roztworem  
         szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
         Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.3.  Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
5.3.1 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków  
         wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
          Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
          NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o 
          stosunku 1:1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
          1:1:2. 
        5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
         * Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub 
            bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
 naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 

*PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z                
    elementów  drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

         * Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu 
 osiadania murów budynku. 
       * Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu  
          szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

          * Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład  
            wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy  
           cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
          * Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a   
             przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

       * Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
           + 5°C. " 

* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być  
   większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny niewiększe niŜ 2 mm na  
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  długości łaty dwumetrowej. 
5.5. Wykonywanie suchych tynków 
 Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: .... 
 a) bezpośrednio na podłoŜu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
       stalowej lub aluminiowej, 
  b)  na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych,  
       umocowanych do podłoŜa. 
      Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho wkrętami  
      przystosowanych do uŜywania wkrętarek . mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę aby płyty nie 
      spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i _ ciśnięte do sufitu (dystans 
      między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm, Złącza płyt naleŜy okleić taśmą  
      papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 7A:szpachlować zaprawą gipsową. 

5.6. Roboty kamieniarskie. 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1. Temperatura otoczenia powinna być wyŜsza niŜ +5°C. 
2. PodłoŜe: ' 
   * wykonanie podłoŜa, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 
      warunków termicznych ścian nośnych. 
   * odchylenie krawędzi podłoŜa od pionu nie moŜe wynosić więcej niŜ :t4 mm/m, a od poziomu :t l0 
       mm/m 
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoŜa: 

      * przytwierdzenie elementów do podłoźa  na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić  
         więcej niŜ: 

    - 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
      - 40-mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
   -50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,  
     - 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

     * elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda kotwie i łączniki w 
        miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o  
        powierzchni do 0,60 m  powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni   
         powyŜej 0,60 m2 - 4 punkty. 

  * przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju  
     elementu kotwiącego 
   * elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w naroŜnikach klamrami wpuszczanymi w  
    gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

  4.  Ochrona kamienia przed korozją. 
      Wykładzinę kamienną naleŜy zabezpieczyć przez nasycanie Ŝywicami organicznymi oraz monomerami 
       meteksylanu  metylu. . 
      MoŜe to być  np. silikonowanie , czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. . 
 
  5. Kryteria oceny jakości i odbioru: 
     * sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin' 
     * sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
     * sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

  6. Kontrola jakości. 
  6.1. Materiały ceramiczne. 
        Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
       * sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
       * próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
     - wymiarów i kształtu płytek 
      - liczby szczerb i pęknięć, 
        - odporności na uderzenia, 

         * W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom  
           laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie ED-zu w przypadku wykładziny  
            zewnętrznej). 
 

 
    6.2. Zaprawy 

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

    6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
   Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
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7. Obmiar robót. 
    Jednostką  obmiarową robót jest m2. Ilość  robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem  
   zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór podłoŜa 
      Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
      powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po         
     dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
          zgodne z dokumentacją  techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
          prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
         Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
   -  pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w po mieszczeniu, 
   -  poziomego - nie większe niŜ 3 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między  
          przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 - w'ykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
 soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
 - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku 
 tek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
  
8.3. Odbiór suchych tynków _. 
      Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi  
      od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
8.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 
 Wg punktu 5.4 
 
 
 
9. Podstawa płatności. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za Ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
  Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 
  Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. Przepisy związane.   
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PN-85/B-04500                   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
PN-70/B-1O100                   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN 1008:2004               Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
 
PN-EN 459-1:2003               Wapno budowlane. 
 
PN-EN 13139:2003                Kruszywa do zaprawy 
 
PN-EN 771-6:2002                 Wymagania dotyczące elementów murowych Elementy murowe z kamienia 
naturalnego 

PN-B-11205:1997                   Elementy kamienne 
 
PN-B-79406:97  , PN-B-79405:99  Płyty.kartonowo-gipsowe 
             
PN-72/B-06190                                 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie        
                                                           wykonywania i badania przy odbiorze 
...  
. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.09.00.00 POSADZKI 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 

     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 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.12.01.0l Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem ,masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. - 
B.12.02.00 Posadzki właściwe. - 
B.12.02.0l Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa 
rzadką zaprawą cementową, ułoŜeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.06 Posadzka jedno-lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 
luzem ułoŜonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ; ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw ą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15 cm, 
ułoŜonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.12.02.08.  Posadzki sportowe 

Podłogi o nawierzchniach powierzchniowo-elastycznych, które w momencie przyłoŜenia siły (piłka, 
zawodnik) ulegają odkształceniu na duŜej powierzchni. Składają się one najczęściej z twardej, nie 
ulegającej odkształceniom punktowym posadzki np. wykładziny ułoŜonej na podłoŜu elastycznym 
powierzchniowo, najczęściej z rusztu drewnianego i płyty rozdzielającej, w postaci płyty wiórowej lub 
sklejki, rozkładającej równomiernie obciąŜenia. Jako wierzchnią warstwę w posadzkach stosowanych 
tylko do celów sportowych (ze względu na niska odporność na zabrudzenie i moŜliwość uszkodzenie 
w przypadku stosowania obuwia nie sportowego) stosuje się wykładziny PCV (Gamrat Sport, Tarkett 
Omnisport, Gerflor Taraflex), kauczukowe( Mondo, Artigo, Freudenberg), wylewki poliuretanowe 
(Regupol, Master Sport, Pulastic, Novoflex) oraz nawierzchnie uniwersalne (umoŜliwiają równieŜ inne 
wykorzystanie sali - na imprezy okolicznościowe i zabawy) drewniane (parkiet, panele) i naturalne 
wykładziny linoleum (Linodur, Linosport, Narnidur). Ta druga kategoria jest nawierzchnią twardą, 
dzięki czemu świetnie moŜna wykonywać na nim zwroty. Posadzki powierzchniowo-elastyczne 
zalecane są obecnie szczególnie do koszykówki. W siatkówce, piłce ręcznej, ze względu na częste 
upadki i rzuty zawodników na podłogę, preferuje się nawierzchnie punktowo-elastyczne lub 
kombinowane. 

Przykład montaŜu rusztu drewnianego: 
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Przykładowy przekrój podłogi sportowej powierzchniowo elastyczne na ruszcie drewnianym, warstwa 
wierzchnia naturalne linoleum Linosport/Narnidur: 

 

1. PodłoŜe betonowe 
2. Folia izolacyjna 
3. Podkładka elastyczna 
4. Legary krzyŜowe z drewna iglastego gr. 22mm 
5. Ślepa podłoga z drewna iglastego 19mm aŜurowo 
6. Folia izolacyjna budowlana 
7. 2 x płyta OSB(V313) 10mm 
8. Wykładzina sportowa Linosport/Narnidur. 

 
 
1.4. Określenia podstawowe. - 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norm 
 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 (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. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

          2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe a w szczególności: 
      - nie zawierać domieszek organicznych, 
     - mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 
         średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST RO4.02.00) 
 2.4. Wyroby podłogowe PCW 
** Płytki podłogowe o wymiarach 30 x30 cm wg. PN-78/B-89001 
- grubość - 2 i 3 mm, 
- masa 1 m2 - 5,5 kg, 

- twardość wg Brinella - 1,45-1,75 MPa, 
- odporność cieplna wg V'cata -49-59 o C 
- zmiany wymiarów liniowych fi temperaturze 80 o C- max. 0,4%, 
- nasiąkliwość (po 24 godzinach) -1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart - m_ 0,13 mm, 
- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,29 W/mC. 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują 
duŜą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznycb czynników. NaleŜą do trudno palnych. 
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** Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 
 - szerokość 1300 mm 
 - długość 10000 mm 
 - grubość 1,9 mm 
- masa 1m2 wykładziny 3,5 kg 
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią uŜytkową stanowi folia PCW o 
grubości O,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub 
moletowana. 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 
mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (10mczok lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniaj(!cy wg PN-74/B-30175. 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i Ŝywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Ŝywice Sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75 
- temperatura mięknięcia- nie normalizuje się 
 
 
- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości 20 
mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien  zrywać się w masie. 
- wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej niŜ - 20 mm, 
- spływność z betonu w połoŜeniu pionowym w temperaturze 
- 20 ±2°C - nie normalizuje się, 
- odporność na zamraŜanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20 ±2C zrzuconej 

z wysokości 2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków, 
- gęstość pozorna, nie mniej niŜ - 1,5 mm 

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki  cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm - 10 mm , 3,5 cm - 16 mm. 

2.8. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
- ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość:  ±1,5 mm 
- grubość:                   ± 0,5 mm 
- krzywizna:                 1,0 mm 

b) ** Gresy - wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa  8 
- ścieralność           V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, " 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- naroŜniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość:  ± 1,5 mm   
- grubość                       ±0,5 mm 
- krzywizna:                   1,0 mm 
 

    c) Materiały pomocnicze: 
    Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
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    Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-1O121: 
    - zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
    - zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie: . 
    Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
    Na opakowaniu umieszcza się: 
      - nazwę i adres Producenta, -nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
        ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do stosowania  
       w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
e) Transport: 
    Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
    Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
     
    Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze  
    dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie: 
   Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość   
   składowania do 1,8 m. 
2.9. Wykładzina dywanowa. 
 Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.10. Wykładzina antystayczna - rulonowa lub płytowa. 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.11. Zaprawa samopoziomujaca. 
2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna. 
2.13. Podwójna podłoga. 
Wymagania:  
 - wysokość regulowana od 15-50 cm,  
       - nawierzchnia antyelektrostatyczna z moŜliwością uziemienia, 
 - nośność paneli - 10,0 kN/m2, -. 
- musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej 
Wymagania: 
- dobra przyczepność do betonu, 
- właściwości penetracyjne, 
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
- elastyczny (od -20" do + 250°C) 
- wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
3.  Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4.   Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5.    Wykonanie robót. 

   5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 Wymagania podstawowe. " 
 * Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
    wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
*  Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
   mniejsza niŜ: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
* PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
 od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
 * Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
 " W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
 * Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
 najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
 " Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. -_ 
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 Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
 * Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
       nie powinna być większa niŜ 400 kgtm3. 

* Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o  
   wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub  mechanicznego zagęszczenia z 
   równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

      
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać  prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej ) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 * W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2.Wykonywanie posadzki PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie Z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoŜy 
* PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez, wypełnienie 
   ubytków zaprawą cementową.  
* Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna być 
    zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w 
   okresie wysychania kleju. 
* Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 
    godziny przed układaniem. 
* Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta rulonu, pocięta na  
    arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜone na podkładzie tak, aby arkusze 
    tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 
* Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
   wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.  
* Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. 
* Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
   pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
* Arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość ,spoin nie powinna być większa niŜ 
   0,50 mm  między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

   * Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach. płytek dopuszcza 
      się  mijankowy układ spoin. . 

   Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ l mm/m i 5 mm  na całej długości  
   spoiny w pomieszczeniu. . 

   * Posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCW . Listwy winny być 
      przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe. 
 *  Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno  lub  dwuwarstwowe z 
     zaprawy cementowej i lastriko. 
* Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
   grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niŜszą – przy 
   posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy  posadzkach - 10 MPa. 

    * W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielającę wraz z całą konstrukcją 
      podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie róŜniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym powierzchni  pola  zbliŜonego do 
 _kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25.m2    
   przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
   jednowarstwowych. 

    * Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej: 4 m2 za pomocą  
       wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika  mosięŜnego, paska polichlorku winylu) 
        osadzonych w podkładzie. 

  * Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione m_ą asfaltową. 
  * Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę dokładnie zagęścić, a  
     powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
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     * Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej.5 dni wstępnie oszlifować, aŜ   
        do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa 
        Oczyszczoną posadzkę naleŜy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym  dodatkiem  
         pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

 * Czysta i sucha powierzchnia posadzki-powinna być natarta olejem lnianym. 
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
       - sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyjąć wg w  stosowanego systemu. 
 6.  Kontrola jakości. 
  6.1  Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o   
      jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym  
     dokumentem. 
_6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają  
      wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych po okresie  
      gwarancyjnym). 
_6.3  NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
       wilgotnościowych). 
       Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

   7. Obmiar robót. 
     Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem  
     zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
    8. Odbiór robót. 
       Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
    8.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz   
       sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W  
       przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez  
      producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
    8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają 
        wymaganiom technicznym. _ 
       Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
    8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika  
       budowy. 
   8.4. Odbiór powinien obejmować: 
     - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,  
     - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 
       ocenę wzrokową, 
    - sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników 
       pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
    - sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
    prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
    z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
   -  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
       przez ocenę wzrokową, 

  9.   Podstawa płatności. 
      Płatność. 
      Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje    
      przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
                                    uŜytku. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100          Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenie 
PN-74/B-30175          Kit asfaltowy uszczelniający 
 PN-EN 649:2002     Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe 
                                  z poli (chlorku winylu). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząc: wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

       1.2. Zakres stosowania SS'!: 
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 obiektu wg poniŜszego. 
 - Malowanie konstrukcji stalowych 
- Malowanie tynków farbami akrylowymi 
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 (PN-EN 1008:2004) 

 Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne .p 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3.Spoiwa bezwodne. 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej 
roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach techniczny! zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien  odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do  
stosowania w budownictwie. 
 

        2.4. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:  
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać  
  normom państwowym lub n1ieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
  producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 2.5. Farby budowlane gotowe. 
2.5.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

          2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
 
 
 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
 wydajność - 6-10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
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 wydajność-15-16 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 
rozcieńczania wyrobów.ehlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
 wydajność - 6-10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911f97 
 wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
 czas schnięcia,...24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
 wydajność - 5-6 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
 wydajność - 6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia - 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
 wydajność-1,2-1,5 m2/dm3 
 czas schnięcia - 12 h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
 wydajność -6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia - 12 h '" 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901f2002 
 wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 /.im 
 - przyczepność do podłoŜa - 1 stopień,  
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od  podłoŜa, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
   powodować uszkodzenia powłoki 
-odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować spęcherzenie powłoki. 
 Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O_79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze  min. +5°C. 
2.6. Środki gruntuiące. 
 2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
 świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emu1syjnejnie podaje inaczej, 
             - na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
                    rozcieńczoną wodą  stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
                    wykonanie powłoki malarskiej, , 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować rozcieńczonym 
         ,pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
         stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3.   Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4.  Transport. 
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Farby pakowane wg punktu 2.5.6 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 niedopuszcza1ne jest nawietrznie  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 

          5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających. 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych , stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 

           5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń; smug, plam i śladów pędzla. 

          5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
 
 
 
6.   Kontrola jakości. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

     --kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowama powinna obejmować: 
  - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 - sprawdzenie wsiąkliwości, 
  - sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 

          6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich .wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od + 5°C  przy   wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 

          6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
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- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności 
i twardości oraz przyczepności zgodnie z  odpowiednimi normami państwowymi. . 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Dość robót określa się na;.. stawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych  w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór podłoŜa . . 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom  zawartym. w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną  do 
robót  tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe. przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 

           8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego  pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające. na lekkim kilkukrotnym  potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2..4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

       9.  Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.   
 

  10.  Przepisy związane.  
PN-EN 1008:2004                      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-70/B-10100                           Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-62/C-81502                           Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-EN 459-1:2003                     Wapno budowlane 
PN-C 81911:1997                        Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002                        Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81608:1998                        Emalie chlorokauczukowe 
PN-C-81914:2002                        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81911:1997                        Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81932:1997                        Emalie epoksydowe chemoodporne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.00.00 DOCIEPLENIE  ŚCIAN 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji termicznych ścian. 

 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) moŜe być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), 
która będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
powyŜej. 

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. 
 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wykonywaną w technologii lekkiej. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B.OO.OO.OO ,Wymagania ogólne" pkt 2.1.7. 
 
 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 
 8.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.2. 
 

2. MATERIAŁY, 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.0.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 2.3. 

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 izolacji termicznych ścian. 

 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania systemu izolacji termicznych ścian powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Styropian: 
Styropian do izolacji cieplnych i akustyczny styropian podłogowy. 
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Powinien odpowiadać normie PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E). 
Do izolacji ścian zostanie uŜyty styropian do izolacji cieplej PS-E FS 20. 

Wymagania dla płyt styropianowych stosowanych do izolacji ścian: 
Typ: PS-E FS 20 
Gęstość pozorna, 
nie mniej niŜ [kg/m3]: 20 
Wymiary 
długość, szerokość [mm]: 1000x500   ±0,3% 
Odchyłki grubości [mm]: od 10 do 15 ± 0,5 
od 20 do 100   ± 1,0  
od 105 do 1000  ± 1,5 
NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, niemniej niŜ [kPa]: 100 
Stabilność wymiarów w temperaturze 70°C, po 40 h, nie więcej niŜ [%]  ±1,0 ;';, 
Współczynnik przewodzenia ciepła w temp 10°C, wartość deklarowana przez producenta, lecz nie 
więcej niŜ [W/mK]: 0,040  
Chłonność wody po 24h, [%] (VN), nie więcej niŜ: 1,5 
Wytrzymałość na rozciąganie, [kPa], nie mniej niŜ: 150 
Zdolność samogaśnięcia płyt styropianowych; samogasnące 
 
Styropian pakowany jest w ofoliowane, oznakowane paczki  na których naniesione są parametry techniczne 
materiału. Płyty styropianu naleŜy przechowywać w paczkach, I}a stosach, zabezpieczone przed działaniem 
warunków atmosferycznych i zgodnie z zaleceniami producenta. 
Emulsja gruntująca: 
emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŜy budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby, do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C 
UŜytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
Odporność na zarysowania po około 2 godzinach 
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81 906:2003 
Opakowania: ' 
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg 
Transport: 
Emulsję naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze 
dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. 
 
Klej do przyklejania płyt styropianowych: " 
cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy 
zbrojonej w systemach ociepleń. Klej moŜe być stosowany na typowych podłoŜach mineralnych takich, jak 
beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cement0wo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych 
powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materia/ów ceramicznych bądź 
wapienno-piaskowych. Nadaje się równieŜ na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z 
farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. 
DANE TECHNICZNE    

  

Proporcje mieszanki 0,20±0,22 l  wody na 1 kg  zaprawy 

 5,00±5,50 l  wody na 25 kg  zaprawy 

Czas  gotowości zaprawy 4 godziny 

Czas otwarty pracy Min. 25 minut 

Przyczepność  

- do betonu Min. 0,60 MPa 

- do styropianu Min. 0,10 MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy Od +5oC  do + 25oC 
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Temperatura  podłoŜa i otoczenia Od +5oC  do + 25oC 

Odporność na temperatury Od -20oC  do +60oC 

Gęstość zaprawy w stanie suchym Ok. 1,3 kg/dm3 

Min. grubość  warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość  warstwy zaprawy 5 mm 

 
 
Opakowania: 
Worki papierowe 25 kg. 
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg. 
Transport: 
Zaprawę naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. , 
 
Materiały dodatkowe: 

Dyble z tworzywa do kołkowania styropianu, uszczelniająca trwale elastyczna masa akrylowa,  siatka zbrojąca z 
włókien szklanych, metalowe listwy wykończeniowe. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu dociepleń i 
odpowiadać wymaganiom producenta systemu. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SI B.00.00.00-;;Wymagania ogólne" pkt 2.4 

 
Sprzęt do wykonywania robót: 
Wiertarka z mieszadłem, stalowa paca zębata, kielnia, wałek, pędzel malarski. Narzędzia naleŜy czyścić 
wodą bezpośrednio po uŜyciu. . 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 8T 8.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.5   

 
Transport materiałów:   
Paczki styropianu naleŜy przewozić ułoŜone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem . 
Rolki siatki przewozić w pozycji zabezpieczającej przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Pozostałe materiały 
przewozić w szczelnie opakowanych pojemnikach i chronić przed wilgocią. Do transportu naleŜy uŜywać 
krytych środków transportu. 

5. WYKONANIE ROBOT 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe. PodłoŜe, na którym 
będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno 
związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie, przyczepności kleju. Powinno ono 
charakteryzować się odpowiednią nośnością dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą 
styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, 
kamienia naturalnego, pustaków betonowych i ŜuŜlobetonowych, itp.- takŜe  jeśli są otynkowane nie 
osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obłoŜone dobrze przylegającą  nie 
szkliwioną wykładziną ceramiczną. PodłoŜami nienośnymi ,do których nie moŜna przyklejać ocieplenia klejami 
mineralnymi są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłoŜone wykładzinami z tworzyw 
sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoŜa metalowe. 
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoŜa malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują cechy pylenia 
lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła 
silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. PodłoŜa 
problematyczne naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją gruntującą. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. 
listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy 
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kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoŜa stalowymi kołkami 
rozporowymi. 
Styropian naleŜy przyklejać do podłoŜa przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości 
worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością-wody (około 5-5,51) i wymieszaniu całości mieszadłem 
wolnoobrotowym do uzys_nia jednolitej konsystencji. Klej jest  gotowy do uŜycia po około 5-10 minutach i 
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoŜa moŜna go nakładać na całą powierzchnię 
płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoŜa niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej naleŜy 
nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być kaŜdorazowo tak dobrana, Ŝe po 
dociśnięciu płyty do podłoŜa powinien on pokryć min. 60% powierzchni. . 
Płytę z nałoŜonym klejem naleŜy kaŜdorazowo przyłoŜyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do 
podłoŜa. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie 
powinna między nie wnikać. Płyty naleŜy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na 
naroŜnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej moŜe przy większych wklęsłościach podłoŜa wynosić do 
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach 
celowe jest ich niwelowanie poprzez uŜycie w wymagających tego 
miejscach styropianu o róŜnej grubości. . . 
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo waŜną czynnością w technologii ocieplania 
metodą lekką-mokrą odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez 
zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej moŜliwości poprawienia 
niestaranności tego etapu prac. 
W zaleŜności od wysokości budynku rodzaju podłoŜa, strefy klimatycznej itp. moŜe zajść potrzeba dodatkowego 
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 
sztlm2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju kołka wbijać lub 
wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm 
ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury 
styropianu. 
Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale 
elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) W 
sąsiedztwie wszystkich naroŜników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacyjnych. 
Wykonać ewentualne wzmocnienia naroŜników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np. aluminiowy 
kątownik ochronny. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju, w 
którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. 
Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami zawartymi 
w masie szpachlowej. 
Pracę naleŜy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania styropianu. . 
Przygotowany materiał naleŜy naciągać na ścianę z jedf.1oczesnym formatowaniem jego powierzchni pacą 
zębatą 1 0/12 mm w bruzdy. NałoŜony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 
zaleŜności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego naleŜy unikać pracy przy 

. bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju naleŜy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki 
układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa ć warstwy 
zbrojonej metodą  zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysokości 
2m. ze względu na większe moŜliwości uszkodzenia naleŜy wykonać podwójną warstwę zbrojoną. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, ij. nie wcześniej niŜ po 2 dniach, moŜna przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności icl1 wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji.  
Kontrola wykonania podłoŜa powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
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układania izolacji zgodnie z wymaganiami normy. 
W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłoŜach, o nośności trudnej do określenia (np. 
niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na 
przyklejeniu w róŜnych miejscach na elewacji, 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu 
polączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoŜa moŜna uznać za dostateczną. jeŜeli podczas odrywania ręką 
styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoŜa oznacza to, Ŝe 
podłoŜe nie jest wystarczająco nośne. 
Kontrola wykonania izolacji 
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) -po zamontowaniu styropianu, przed 
wykonaniem warstwy zbrojącej, 

w odniesieniu do właściwości całej warstwy izolacyjnej (kontrola końcowa) - po wykonaniu warstwy 
zbrojącej.. . 

Kontrola międzyoperacyjna polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i warstwy izolacji są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBOT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 ułoŜonej izolacji termicznej. 

 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze Z 
powierzchni izolacji nie potrąca się urządzeń obcych o ile powierzchnia kaŜdego przekracza 0,50 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót izolacji stropów 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 przed przystąpieniem do pokrycia 

płytami izolacyjnymi. 

 
Ogólne wymagania odbioru robót ułoŜenia izolacji termicznej stropów ścian: 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
-podłoŜa, 
-jakości zastosowanych materiałów, - 
-dokładności wykonania poszczególnych warstw, :. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe 
naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
-dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw, zapisy 
dotyczące wykonywania robót termoizolacyjnych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły odbioru 
materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją, 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji termicznej. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja termiczna nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-poprawić i przedstawić do ponownego  odbioru, 
-jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości, obniŜyć 
cenę wykonanej izolacji, . 
-w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać ułoŜoną izolację (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty. 
 
Zakończenie odbioru 
Odbiór izolacji 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 
Wykonanie izolacji termicznej ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułoŜonej izolacji termicznej, która obejmuje: przygotowanie stanowiska 
roboczego, . 
dostarczenie materiałów, 
oczyszczenie podłoŜa, 
zamontowanie płyt styropianu, 
wykonanie warstwy zbrojonej, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidacja stanowiska roboczego. . 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

 AT -15-3092/2003 ITB 2003 

PN-C-81906:2003 PKN 2003 
 
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999 
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SZCZEGÓLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12.00.00 POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z OBRÓBKAMI 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 
spustowymi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) moŜe być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), 
która 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 ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
pokryć dachowych   blachą trapezową , welną mineralna twardą oraz membraną  DERBIGUM z obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi  z blachy ocynkowanej oraz elementami wystającymi ponad dach 
budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. 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 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000 „Wymagania ogólne” pkt 2 
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. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

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

2.2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna  wg PN 89/B-27617. 
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Papa asfaltowa   składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy 
PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsza niŜ 30 mm, nie 

więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy; 
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 
6) Wymiary papy w rolce: 

– długość: 20 m (± 0,20 mm), 
 40 m (± 0,40 mm), 
 60 m (± 0,60 mm), 
– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm). 

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub 
świadectwie. 

3) Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

4) Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
–  temperatura mięknienia 60-80°C, 
–  temperatura zapłonu 200°C, 
–  zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5%, 
–  spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 
–  zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
2.2.6. Membrana dachowa DERBIGUM  
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana płaska  lub trapezowa  wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 
Blachy stalowe   o grub. min  1  mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.oraz trapezowa  
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 
– odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
– są właściwie opakowane i oznakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
– mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
 Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „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 „Wymagania ogólne” pkt 

4 
 

4.2. Transport materiałów: 
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4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiąŜące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach polskich. 

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 

drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 
2) na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-

27617; 
3) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 

promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
4) rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między warstwami – 80 cm. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoŜy 
PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś 
podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
 Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponad dachowych naleŜy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 3 cm lub 
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy – od strony kalenicy – 
wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
Uwaga Wymagania ogólne – dla wykonania podłoŜy np.: 
– z płyt Ŝelbetowych, 
– z płyt styropianowych, 
– z gładzi cementowej, 
– z płyt twardych z wełny mineralnej, 
– z desek oraz 
dylatacji w podłoŜach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoŜa – podane są w specyfikacjach 
technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 
 
5.2. Podkład   pod pokrycie papą 
Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić: 

– po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa, 

– po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, 
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą 
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania 
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym 
zakończeniu, 

– po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania 
pokryć papowych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-

80/B10240, z tym Ŝe: 

– Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5°C. 

– Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy 
nachyleniu połaci powyŜej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 

– Przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane 
mechanicznie. 

– Szerokość zakładów arkuszy papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

–  Zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ½ szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o ⅓ szerokości 
arkusza. 

– W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z papy 
na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
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– Papa na welonie szklanym moŜe stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym. 

– Papy na taśmie aluminiowej nie naleŜy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych 
bezpośrednio na podłoŜu termoizolacyjnym. 

– W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie naleŜy 
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 

– W przypadku przyklejania pap do podłoŜa z płyt izolacji termicznej naleŜy stosować wyłącznie lepik 
asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do 
podłoŜa betonowego moŜna stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w 
odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

– Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili uŜycia powinna wynosić: 
� od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
� od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyŜej, lecz stosowanego na podłoŜe ze styropianu. 

– Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno naleŜy przestrzegać odparowania rozpuszczalników 
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zaleŜy od 
warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, 
gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poniŜej 10°C zabrania się wykonywania 
pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 

– Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano 
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

– Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niŜszej niŜ 18°C, a 
następnie rozwinięta z rolki i ułoŜona na płaskim podłoŜu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się 
garbów po ułoŜeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźna zwinięta w rolkę i 
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem 
zarówno podłoŜe, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

– Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem 
promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona 
fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moŜe 
być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej 
masy mającej aprobatę techniczną. 

– Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

– Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłoŜach 
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na 
podłoŜach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest 
moŜliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego 
w aprobacie technicznej. 

– Na podłoŜach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia naleŜy zastosować papę o zwiększonej 
wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na 
tkaninie technicznej. 

 
5.3. Pokrycia papami asfaltowymi 
5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach dachowych o 
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłoŜu: 
a) betonowym, 
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw 

metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony 

przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z 
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub 
jej zapalenia, 
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d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.3.2. Pokrycie papowe wentylowane 
Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy perforowanej 
lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w kierunku do podłoŜa) i na tak 
wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 
 Pokrycie papowe wentylowane moŜe być wykonane ma zawilgoconym podłoŜu, jeŜeli nie ma moŜliwości 
odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 
 Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci 
wstęgi ciągłej, bez perforacji) moŜe być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 
 Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej moŜe następować 
w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 
 Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoŜa. Powierzchnia doklejenia do podłoŜa 
powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w 
przypadku kaŜdego obiektu, z podziałem dachu na strefy naraŜone na róŜne wartości tego typu obciąŜeń. Papę 
wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) 
podłoŜu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej naleŜy przyklejać do zagruntowanych miejsc 
podłoŜa oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, 
naleŜy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 
 W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułoŜona luzem na zagruntowanym 
podłoŜu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest 
przyklejana do podłoŜa przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchnie papy perforowanej. 
 Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe nastąpić wnikanie wody 
pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach 
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych naleŜy odsunąć papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i 
nakleić pasmo papy podkładowej. 
 Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka 
naleŜy ustalić w zaleŜności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie 
naleŜy ustawiać w najniŜszych partiach połaci dachowych. 
5.3.3. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 
Pokrycia jednowarstwowe naleŜy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o 
grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia 
przez aprobaty techniczne. 
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłoŜu: 
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. 
Papa w pokryciu jednowarstwowym moŜe być układana: 
a) metodą zgrzewania na całej powierzchni, 
b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoŜa mechanicznego mocowana jest spodnia 

część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej. 
Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku kaŜdego obiektu, z uwzględnieniem 

wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłoŜu z materiału termoizolacyjnego łączniki mocujące 

są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniŜej warstwy termoizolacyjnej. 
W rejonie połaci o pochyleniu poniŜej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) niezbędne jest 

wzmocnienie pokrycia poprzez ułoŜenie w tym obszarze na podłoŜu dodatkowo warstwy podkładowej. 
5.3.4. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej 
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego naleŜy stosować papy podkładowe i papy wierzchniego krycia, z 
wyjątkiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy naleŜy wykonać z papy smołowej powlekanej 
odmiany 400 z mineralizowaną powłoką. 

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych układanych na podłoŜu z desek na pierwszą warstwę 
naleŜy stosować papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub papę wierzchniego krycia posypką do 
dołu. W przypadku pokrycia na podłoŜu betonowym na pierwszą warstwę moŜna zastosować papę na tekturze 
odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugą warstwę naleŜy stosować w 
zaleŜności od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a 
takŜe papę na taśmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na taśmie aluminiowej nie wolno stosować na 
stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie 
szklanym moŜe być zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia. 

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu naleŜy wykonywać równolegle lub prostopadle do okapu. KaŜde 
połoŜone pasmo przybija się od góry co 40÷50 cm, a po nałoŜeniu następnego pasma co 10 cm. Drugą warstwę 
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papy naleŜy przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić górny jej brzeg co ~25÷30 cm gwoździami. Pas 
okapowy drugiej warstwy, jeŜeli nie ma rynny, powinien być zagięty, podwinięty i przybity do deskowania. 
5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej (pokrycie prowizoryczne) 
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje się w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podłoŜu betonowym. 
pokrycie takie moŜe niekiedy słuŜyć jako podkład pod pokrycie z płaskich płytek lub dachówek. 

Pokrycie jednowarstwowe z papy moŜe być wykonywane tylko na połaciach dachów obiektów 
prowizorycznych. 

Do pokrycia jednowarstwowego naleŜy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze wszystkich 
odmian oraz papę smołową powlekaną z mineralizowaną powłoką odmiany 315 i 400. 

W zaleŜności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub prostopadle 
do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład szerokości nie 
mniejszej niŜ 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu 
łączenie papy moŜe być na zakład lub na listwy. Szerokość zakładu powinna być mniejsza niŜ 10 cm, zgodnie z 
kierunkiem przewaŜających wiatrów. 

Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy naleŜy zamocować wzdłuŜ okapu przybijając do 
deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest 
uzaleŜnione od sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych naleŜy zagiąć 
brzeg pasma papy i przybić do deski okapowej gwoździami papowymi w odstępach 4÷5 cm, przy okapach z 
rynnami brzeg papy naleŜy przykleić do pasa nadrynnowego za pomocą lepiku na gorąco. 

Drugie i następne pasma papy naleŜy połoŜyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 cm na 
papę juŜ zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w odstępach 40÷50 cm, 
dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować 
lepikiem. 

Kalenicę naleŜy pokryć przez nałoŜenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości 10÷12 cm lub 
dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm. 

WzdłuŜ krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia naleŜy obrobić 
paskiem papy. Podobnie naleŜy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach szczytowych i 
kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. 

Krycie na listwach moŜe być wykonywane z ułoŜonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez 
układania pasków. 

Listwy o przekroju trójkąta równoramiennego o boku 50 mm wycięte z desek grubości 32 mm powinny być 
przybite do deskowania gwoździami w odstępach co 25 cm. Rozstaw listew powinien być dostosowany do 
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ułoŜonymi na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości 
papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez pasków układanych na listwach rozstaw listew powinien równać się 
szerokości rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien być taki, aby podłuŜne krawędzie pasm 
papy, rozwiniętych i ułoŜonych prostopadle do okapu, sięgały do wierzchołków listew, a przy drugim sposobie 
krycia krawędź nakładanego pasma papy powinna sięgać do pokrycia ułoŜonego na połaci. 

Pasma papy powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w odstępach co 40 cm, a paski papy o 
szerokości 9÷10 cm przybite z obu stron do listew gwoździami papiakami i odstępach 6÷10 cm. Przy kryciu bez 
pasków papy, papa pokrywająca listwę powinna być przybita w sposób analogiczny jak paski papy. 

 
5.4. Powłoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych 
5.4.1. Powłoki bezspoinowe naleŜy wykonywać zgodnie z normą PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia 

powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym. 
5.4.2. Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych: 

a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłoŜu betonowym, na dachach o 
pochyleniu połaci od 1% do 20%, 

b) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu 
połaci od 3% do 20%, 

c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłoŜu drewnianym, na dachach o pochyleniu 
połaci od 2% do 20%. 

5.4.3. Powłoki bezspoinowe układane na starym, uŜytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie 
powierzchnię masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowią zaś zabezpieczenia przed 
przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych 
związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia papowego. 

 
5.5. Obróbki blacharskie 
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
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5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna 
wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna 
wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.5.3. 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. 
 

5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków 
wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 

5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 

5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi 
na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się 
przyczyną niedroŜności rur spustowych. 

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 

głębokość kielicha. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy 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 pokry ć 
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6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
6.3.2. Pokrycia papowe 
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac 

z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) 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. 

c) 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  – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu,  
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2  
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 
7.2. Ilo ść robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego 
przekracza 0,50 m2. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 

 
8.2. Odbiór podłoŜa 
8.2.1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. 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. 
 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. 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. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoŜa (deskowania), 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
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– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 
8.3.6. 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. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

 JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę 

pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.4. Odbiór pokrycia z papy 
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i 

odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy. 

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2.  
 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. 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 PŁATNO ŚCI 
9.1. Pokrycie dachu papą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie lepiku, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 

– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
 
9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
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9.3. 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-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.13.00.00 STOLARKA 

 
1.    Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.  
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 montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
      W skład tych robót wchodzi: 
      B.13.01.00. Drzwi zewnętrzne i wenetrzne  
      B.13.02.00. Okna i naświetla. 
 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. 
     Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie- wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

        2.1. Drewno. 
       Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte          
       odpowiadające normom państwowym. 
      Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-       
      16%. 
      Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stólarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ    
      podano poniŜej. 
 

RóŜnice wymiarów w mm okien drzwi  
wymiary zewn. ościeŜnicy do 1 m                                                                            5              5 
powyŜej 1 m                                                                                                              5              5 
róŜnica długości przeciwległych elementów do 1 m                                                1              1 
ościeŜnicy mierzona w świetle                          powyŜej 1 m                                   2              2 
skrzydło we wrębie                                  szerokość  do 1 m                                     1 
                                                                  powyŜej 1 m                                            2 
                                                                  wysokość  powyŜej 1 m                           2 
róŜnica  długości  przekątnych do 1m                                                                       2 
przekątnych  skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                                                               3                3 
                                         powyŜej 2 m                                                                     3                3 
przekroje szerokość do 50 mm                                                                                  1 
 powyŜej 50 mm                                                                        2 
 
elementów grubość do 40 mm                                                                                   -                1 
 powyŜej 40 mm                                                                         -                2 
grubość skrzydła                                                                                                         -               1 
2.2. Okucia budowlane. 
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające,łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

          2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

  

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
2.3. Środki do impregnowania _wyrobów stolarskich. 

          2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy  
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impregnować: 
- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 

          2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SS;  B.06.00.00 p.2.2.6.  

          2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

          2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie naleŜy stosować do 
zabezpieczania powierzchni  elementów od strony pomieszczenia.  
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny  lub syntetyczny oraz 
bioodpome farby do gruntowania. 
2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
 2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
  Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
 - do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
 szybkoschnących wg. BN-71/6113-46 
 - do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-8190l/2002, oraz _ 
 ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe 
 ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38. 
2.6. Szkło 
 Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
2.7. Kity 
 Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30l50:1997 
2.8. Składowanie elementów 
      Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych;            
      zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
      Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
      Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 

 czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg  instrukcji producenta 
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 

3.    Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu_ zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4.   Transport. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu  i przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć -przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. ? 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 

 

5.  Wykonanie robót 
5.1.. Przygotowanie ościeŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
          przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
         powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy ząmocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
         wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej.  
 

Liczba punktów Rozmieszczenie 
Wymiary zewnętrzne (cm) 

Zamocowań punktów zamocowań 
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wysokość szerokość  w nadproŜu i progu na stojaka 

 do 150 4 nie mocuje się po2 
Do 150 150±200 6    po2  po2 

 powyŜej 200 8    po3 . po2 
 do 150 6 nie mocuje się po3 

PowyŜej 150 150:t200 8    po 1  pp3 

 powyŜej 200 100           po 2  po3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
         wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  
         Wymienione ubytki .naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
        * W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkład  lub listwach. Elementy 
            kotwiące osadzić w ościeŜach. 
        * Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
        * Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m W'j9:}kości okna, nie więcej niŜ 3 
mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m., 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
      * Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wyp nie szczeliny  
         między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopili nym do stosowania do tego celu    
         świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do celu materiałów wydzielających związki chemiczne             
         szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
    * Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
    * Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu  okien. 
 5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
    * Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
       B.O8.DO.DO. 
     * OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. ościeŜnice naleŜy   
        zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
     * Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
         świadectwem ITB. 
     * Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową 
     * Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w 
          wypadku bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu. 
     * Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
    
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek  
Miejsca luzów 

 
okien 

 
drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeŜnicą 
 

-1 -1 

 
 

       5.3. Powłoki malarskie 
      Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
      Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków 
      Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych       
      dla zdrowia. 
6. Kontrola jakości. 
6.1.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-l0085 dla okiennej i drzwiowej, PN-
721B-10180 dla robót szklarskich. 

      6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. Rl3.0l.05 do Rl3.01.07 oraz Rl3.02.0l do 
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   Rl3.02.06 i R13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
  Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.   Obmiar robót. 
    Jednostką obmiarową robót jest: 
   Dla pozycji RJ3.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

8.  Odbiór robót. 
   Wszystkie roboty wymienione w Rl3.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
   Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9.Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane. 
PN-B-lOO85:2001                    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-1O180                        Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
 PN-78/B-13050 .                   . Szkło płaskie walcowane. 
 PN-75/B-94000                        Okucia budowlane. Podział 
 PN-B-30l50:97                         Kit budowlany trwale plastyczny. 
 BN-67/6118-25                        Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32                          Pokost lniany. 
PN-C-8190l:2002                       Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
PN-C-81901:2002                      Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113-46                         Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998                Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane  
                                             styrenowane 
 
. 
.  
. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.14.00.00 ŚLUSARKA 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot" SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki  . 

     1.2. Zakres stosowania SST. _ 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1. I. 

     1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniŜszego 
B.14.01.00 belki HEA 260 i HEA 450 
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 zą zgodność z dokumentacją   
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały  

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 - wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY 
 wg PN-ENJOO25:2002 (patrz SST B.O7.00.00) 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
 2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe  zgodnie z 
dokumentacją. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.03.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 
2.5. Badania na budowie . 
2.5.1. KaŜda partia  materiału dostarczona na budowę  przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację  
InŜyniera. 

           2.5.2. KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co .do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
3.   Sprzęt. 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport   
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności,. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny, być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją  
     zaakceptowana przez InŜyniera. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w scianach budynku. . 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
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wstrzeliwanych. 
5.4. Powłoki malarskie powinne być jednolite. bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Badanie materiałów uŜytych na  konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z Wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: . 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego. 
   połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
   Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie iakości wbudowania powinno obejmować: . 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod  względem równości, pionowości i spozimowania, . 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych,"" . 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty  podlegają odbiorowi. . 
 
7.  Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową  robót dla B.03.01.00  jest ilość m2 elementów zamontowanych   
Ilość robót określa się na. podstawie  projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych: przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla B. 03.01.00 jest 1 mb. 
 
 
 
8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających  zakryciu. 
Odbiór obejmuje. wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. . 
 
9.  Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu , zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

       10. Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.              Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

                                   PN-EN 10025:2002           Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych; 
PN-91/M-69430               Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
        Ogólne badania l wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

 
NAWIERZCHNIA  

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 

D - 15.00.00 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
− chodników, placów zabaw 
− 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
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 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 
MPa. 
 Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 
nie więcej niŜ 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe 

niŜ 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 
nie więcej niŜ 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej niŜ 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawęŜnikach. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. PodłoŜe 

 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna wykonywać bezpośrednio na 
podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoŜa powinien  być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
5.3. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  
być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, moŜe 
stanowić: 
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
− podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
5.5. Podsypka 

 Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. 
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 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłuŜne 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

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

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

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

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

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

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa, 
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− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
 
 
 


