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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
0.0.  INFORMACJE WSTĘPNE. 
0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy 
pomieszczeń istniejącej kotłowni wbudowanej dla potrzeb montaŜu pomp ciepła w budynku–łącznika internatu 
Zespołu Szkół im. J.Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 11.  
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania  wyŜej 
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego. 
0.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

- umowę i załoŜenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej inwestycji 

- projekty wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące wszystkie niezbędne branŜe opracowane prze 
Pracownię Projektową  z Opola w lipcu 2012 r.  

- ogólną charakterystykę obiektu  
- inwentaryzację budowlaną obiektów towarzyszących 
- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 

technologicznej ich realizacji 
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
uŜytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 
 
1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Zespół Szkół im. J.Warszewicza w Prószkowie jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą 
nazwę Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń istniejącej kotłowni wbudowanej dla potrzeb 
montaŜu pomp ciepła w budynku–łącznika internatu Zespołu Szkół im. J.Warszewicza w Prószkowie ul. 
Pomologia 11. 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
1) Roboty przygotowawcze obejmujące roboty rozbiórkowe : 

- wybicie otworów i bruzd w ścianach z cegły, 
- wykucie z muru ościeŜnic stalowych, 
- rozbiórka posadzek betonowych, 
- skucie posadzki cementowej, 
- wywóz gruzu, 

2) Roboty ogólno - budowlane obejmujące: 
- roboty ziemne (wykopy, zasypanie wykopów),  
- wykonanie fundamentów (stopy, płyty) 
- roboty betonowe (podkłady betonowe, poduszki, ściany, schody), 
- przygotowanie zbrojenia, 
- konstrukcje drewniane przekrycia kanałów, 
- konstrukcje stalowe nadproŜa, ramki z elementów stalowych, 

3) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: 
- wykonanie wibroizolacji i izolacji dylatacji, 
- wykonanie izolacji p.wilgociowych, bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego, folii epdm, 
- wykonanie tynków cem-wap., 
- wykonanie tynków gipsowych, 
- obudowa kanałów z płyt silikatowo-cementowych, 
- wykonanie izolacji akustycznych ścian i stropów, 
- przekrycie kanałów z blachy Ŝeberkowej, 
- gruntowanie ścian preparatem np. ATLAS UNIGRUNT, 
- roboty malarskie ścian i sufitów, 
- montaŜ ślusarki drzwiowej i okiennej,  
- roboty posadzkowe (warstwa samopoziomująca, warstwa szczepna, posadzka Ŝywiczna), 
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4) Roboty instalacyjne obejmujące: 
- montaŜ studzienek kanalizacyjnych. 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementów budowlanych - naleŜy do obowiązków Wykonawcy 
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlano – instalacyjnej, stanu porea1izacyjnego - 

naleŜy do obowiązków Wykonawcy  
Roboty tymczasowe obejmują: 

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - naleŜy do obowiązku Wykonawcy  
b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - naleŜy do obowiązków 

Wykonawcy  
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego naleŜy do obowiązku 

Wykonawcy,  
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników 

umoŜliwiających rozliczenie się z zamawiającym z ilości zuŜytych mediów - naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy  

1.4. Informacje o terenie budowy. 
1.4.1.  Lokalizacja. 

Kompleks Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza zlokalizowany jest na skraju miejscowości Prószków, na 
obrzeŜach zabytkowego zespołu i parku. Usytuowanie działki i terenu opracowania przedstawiono w części 
graficznej. 

1.4.2.  Zagospodarowanie terenu. 
Kompleks składa się z budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz odrębnego rozczłonkowanego budynku 
internatu. 
Rozległy teren otaczający szkołę i internat zajmuje place i drogi dojazdowe, alejki piesze, terenowe urządzenia 
sportowe oraz tereny zieleni urządzonej o charakterze ozdobnym, trawniki, skwery oraz tereny zieleni parkowej. 
Teren jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. 
Korzystne warunki środowiskowe w otoczeniu zespołu budynków a zwłaszcza teren zielony w sąsiedztwie 
budynku internatu i lokalizacja w tym budynku istniejącej kotłowni dla całego zespołu oraz warunki geologiczne 
są czynnikiem sprzyjającym przeprowadzeniu planowanego przedsięwzięcia. 
Ukształtowanie powierzchni działek  w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, w oddaleniu ze spadkiem 
ukształtowanym w formie naturalnych skarp.    

1.4.3. Dane ogólne : 
Budynek – łącznik jw posiada 2 kondygnacje – w tym występuje w podpiwniczeniu powyŜsza kotłownia z 
pompownią. Budynek posiada płaski dach jednospadowy, wykonany jest w konstrukcji murowanej (ściany) oraz 
prefabrykowanej Ŝelbetowej gęstoŜebrowej. 
Obiekt został zrealizowany na początku lat 70-tych a niedawno (w 2010r) wykonano w nim docieplenie 
zewnętrzne ścian i dachu oraz prace remontowo – modernizacyjne głównie zewnętrz. budynku. 
W poziomie parteru (+0,00) budynku występuje część administracyjno – gospodarcza i mieszkalna oraz 
pomieszczenia zaplecza kotłowni jw o łącznej powierzchni uŜytkowej ok. 50,10 m2. 
Powierzchnia uŜytkowa kotłowni netto:   -   162,80m2 
Powierzchnia zabudowy łącznika z kotłownia:  -   280,30m2  
Budynek wyposaŜony jest w instalacje: 

- elektryczne 
- wodno – kanalizacyjne 
- wentylacyjne 

1.4.3.  Organizacja robót budowlanych i inŜynieryjnych. 
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy  
- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ . 

Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta.. 
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2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT  
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)  
 
W.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
Projektem budowlano-wykonawczym przebudowy pomieszczeń istniejącej kotłowni wbudowanej dla potrzeb 
montaŜu pomp ciepła w budynku–łącznika internatu Zespołu Szkół im. J.Warszewicza w Prószkowie ul. 
Pomologia 11. 
 
1.2. Zakres stosowania  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 

- obowiązujących PN,  
- przepisach prawa budowlanego, 
- atestach, 
- świadectwach dopuszczenia,  
- aprobatach technicznych,  
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 
- literaturze technicznej. 

 
UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć: 

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

 
1.4.2. Budynek – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany zgruntem,wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. Budowla – 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. 

 
1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany – 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, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
1.4.5. Budowa – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
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1.4.6. Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
1.4.7. Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
 
 

1.4.8. Urządzenia budowlane – 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. 

 
1.4.9. Teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.10. Dokumentacja 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. 

 
1.4.11.  Dokumentacja powykonawcza – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
1.4.12.  Teren zamknięty – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
-  

1.4.13.  Droga tymczasowa (montaŜowa) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu 

1.4.14. Wyrób budowlany – 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. 

 
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
1.4.16. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

 
1.4.17.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2). 

 
1.4.18. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat 
zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych wyrobów nie 
ustalono polskich norm. 

 
1.4.19. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

 
1.4.20. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
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notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.4.21. InŜynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego do 

reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – InŜynierem 
określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 

 
1.4.22. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.23. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.24.  Inspektor - 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. 

 
1.4.25. Kosztorys ślepy - wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót 

(przedmiar). 
 
1.4.26.  Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wy-miary obiektu 

wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar). 
 
1.4.27.  Specyfikacja - oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego 

dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłoŜone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez InŜyniera. 

 
1.4.28.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowlanych. 
 
1.4.29.  Księga obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez InŜyniera. 

 
1.4.30.  Polecenie inŜyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31.  Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie- zbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do 

realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.  

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 
- dokumentację projektową, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

 
1.5.2.   Obowiązki Wykonawcy. 
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych w 

planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów 
odniesienia. 

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót. 

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, Ŝe wymagania 
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wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
waŜności:  

1. Dokumentacja Projektowa. 
2. Specyfikacja Techniczna 
3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej moŜna uwaŜać za wartość docelową, od których 
dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane 
elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na 
zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały 
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku 
od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie 
powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 
lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. 

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 
      ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- moŜliwością powstania poŜaru,  
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim. 

1.5.2.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i 
urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy 
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru 
końcowego robót. 

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, a w tym: 
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,  
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem spowodowanym jako rezultat 
niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.  

1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. 

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji. 

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie 
urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 

1.5.2.13.  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.  

1.5.2.14.  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, póz. 401). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-dzeń 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). 
 
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 nieprzyjęciem 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 I MASZYNY  
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. 
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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. 
 
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.  
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,  projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. 
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. 
 
5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy : 

- dziennika budowy, 
- księgi obmiarów,  
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbioru robót. 
- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania, 
- protokoły przekazania placu (terenu) budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 
Inwestora. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego 
 
5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do 
występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 
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KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji,  którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  
- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków kierownika budowy. 

 
5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. 
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 
Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

 
5.1.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 

6. KONTROLA I BADANIE W YROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzia1ny jest 
Wykonawca robót. 
 
6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 

Projekt ,organizacji robót powinien zawierać : 
- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz 

opisem wyposaŜenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy : 
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,  
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być 

zapewniona rytmiczność robót,  
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 

zrealizować je w sposób płynny. 
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami 
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i urządzenia do pobierania próbek, badań 
materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe Ŝądać od wykonawcy 
przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom wykonywania robót jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach, normach i 
normatywach. 
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
InŜynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. InŜynier będzie 
przekazywał 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, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do wykonania 
danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 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 ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera wykonawca będzie 
przeprowadzać badania dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwość 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 pokryje 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować moŜna wytyczne 
albo inne procedury zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi InŜyniera o  miejscu i terminie dokonywanego 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
InŜyniera. 

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

 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie oceniać 
zgodność materiałów i elementów robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań oraz koszty pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), 

- 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. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
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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. Koszty badań kontrolnych. 
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moŜe on 
zaŜądać powtórzenia badań. 
JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie 
koszty ponosi Wykonawca. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 
7.1. Obmiar robót zanikających  
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 
8.1. Podział odbiorów. 
8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
powiadomieniu inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, 
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

- dokumentację projektową i ST,  
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- dziennik budowy, księgi obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych  
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 
- dokumentację powykonawczą,  
- operat kalkulacyjny. 
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary 

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania 
odbioru. 

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez 
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

8.4. Zgłoszenie do odbioru.  
Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat 
kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 
8.5. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza 
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 
 Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
8.6. Potrącenia. 
JeŜeli komisja stwierdza, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 
i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń 
jak na wady trwałe.  
8.7. Wyłączenie robót z odbioru. 
JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wyłącza te 
roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157; 

Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 
1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718)) 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

[3]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. zmianami) 
[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r 
 poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 
[5]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi 
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004 
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B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH   
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 

- wybicie otworów i bruzd w ścianach z cegły, 
- wykucie z muru ościeŜnic stalowych, 
- rozbiórka posadzek betonowych, 
- skucie posadzki cementowej, 
- wywóz gruzu, 

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 ich wykonania i ich zgodność ze ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu.. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inwestora. NaleŜy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaŜe Inwestor. 
 
5. WYKONANIE ROBOT.  
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:  

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną,  
- zdemontować instalację teletechniczną, 
- zdemontować instalację wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem. 
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. 
Wywiezienie zdegradowanego materiału przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość 10 
km.. 
 
5.2.1. Obiekty kubaturowe 

- wykucia otworów w ścianach z cegły, bruzd w budynku wykonać ręcznie lub mechanicznie odwieść 
w miejsce składowania lub wywieźć na wysypisko, 

- elementy betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania lub wywieźć 
na wysypisko, 

- gruz i ziemię naleŜy wywieźć na wysypisko z opłatą za składowanie. 
 
5.2.2. Obiekty powierzchniowe 

- posadzkę cementową rozebrać ręcznie lub mechanicznie odwieść w miejsce składowania lub 
wywieźć na wysypisko. 
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5.2.3. Obiekty jednostkowe 
- elementy stolarki zdemontować , wykuć ręcznie odwieść na miejsce składowania lub wywieść na 

wysypisko. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na: 

- sprawdzeniu kompletności wykonania . 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać 
na budowie.  
Jednostką obmiarową przy robotach rozbiórkowych jest [m3] rozbieranych konstrukcji i robót ziemnych oraz [m2]  dla 
rozbieranych ścian, dla elementów stolarki [szt]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających..  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOW E 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier.  
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Nie występują. 
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B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonaniem: 

- wykopów, 
- zasypek i podkładów gruntowych. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą następujące czynności : 

- Wykopy pod fundamenty, 
- Zasypki i plantowanie gruntu, 
- Wykonanie podbudów z pospółki, piasku, , 
- Zagęszczanie gruntu, 
- Transport gruntu . 

 
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 ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Wykopy 
Do wykonania robót materiały nie występują. 
 
2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwykłego. 
Do wykonania podkładu pod kostkę brukowa betonowa naleŜy stosować piaski zwykłe oraz pospółki. 
 
2.3. Zasypki 
Do zasypania wykopów naleŜy wykorzystać grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu np. koparki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania. 
 
4. TRANSPORT. 
Samochody- wywrotki, taczki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Wykopy 
5.1.1.  Wykopy   

Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z 
projektowymi. 
Wykopy winny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich. 
Wykopy przy ścianach fundamentowych naleŜy prowadzić odcinkowo, nie powodować odkrywania 
fundamentów na całej ich długości. 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych naleŜy odprowadzić je poza obszar wykopu. W tym 
celu, w zaleŜności od warunków gruntowych, moŜna zastosować systemy igłofiltrów lub drenaŜ opaskowy ze 
studniami zbiorczymi, z których woda będzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie 
wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

a) jeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5, 

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające 
odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

- stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników, 
- skarpy nasypu naleŜy chronić przez ułoŜenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

a) wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
b) warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 
5.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego i pospółki. 
5.2.1.Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. 
- przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 
- układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 
- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora 
- dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. 

 
5.3. Zasypki  
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami.  
- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora. 
- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
- grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony. 

 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20 cm. 
Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy wykonywać w dwóch warstwach. 



Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZE Ń 
ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WBUDOWANEJ DLA POTRZEB MONTA śU POMP 

CIEPŁA W BUDYNKU–Ł ĄCZNIKA INTERNATU  
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J.WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE  

 

 

lipiec  2012 19 

Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła 
grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie 
kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. 
 
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami: 

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

- kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoŜa i jakości gruntu go 
budującego.  

- bieŜąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw 
zasypki, stopień jej zagęszczenia (laboratorium).  

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3] 
- podkład pod  nawierzchnię z piasku zwykłego i Ŝwiru.- [m2] 
- zasypki - [m3] 
- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Wszystkie  roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
[2] BN-77/8931-12   - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[3] PN-86/B-02480   - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
[4] PN-81/B-04452   - Grunty budowlane. Badania polowe. 
[5] PN-88/B-O4481   - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
[6] PN-60/B-04493   - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
[7] PN-78/B-067l4/28  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
[8]PN-80/B-O6714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego.  
[9]Wytyczne wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur.Wydawnictwo ITB - 

Warszawa 1988. 
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B.03.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
fundamentowych (dla fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie). 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w p. l.l. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej. 
Roboty obejmują następujące czynności : 

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości 
fizycznych i mechanicznych gruntów (przed ułoŜeniem betonów podkładowych), 

- sprawdzenie środków zabezpieczających przed przemarznięciem podłoŜa, przed zalaniem wykopu 
przez wody powierzchniowe lub opadowe, 

- wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie ławy, 
- wykonanie fundamentów betonowych w postaci stóp, płyt, 
- wykonanie zasypek bezpośrednio przy ścianach oraz poza ścianami (patrz roboty ziemne budowlane). 

 
2. MATERIAŁY.  
Beton konstrukcyjny kl. B20 W8, beton podkładowy kl.B10 W8, deskowanie z tarcicy lub systemowe, drewniana 
obudowa wykopów (przyjąć przekroje typowe), zbrojenie główne ze stali A-III, gatunek 34GS, zbrojenie rozdzielcze ze 
stali klasy A-0, gatunek St0S, gwoździe budowlane. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY.  
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne. 
 
4. TRANSPORT. 
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompą do podawania betonu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Roboty winny być prowadzone tak, by nie naruszyć struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) poniŜej 
fundamentu. W pierwszej kolejności winny być wykonane fundamenty najgłębsze. Roboty przy budynku istniejącym 
prowadzić z duŜą ostroŜnością – odkrycie ław moŜe być wykonane odcinkami nie dłuŜszymi niŜ 1,5m, a odległość 
między nimi nie moŜe być mniejsza niŜ 4,5m.  
 
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania fundamentów w planie i na sprawdzeniu poziomu 
posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót: ciesielskich, betonowych i 
izolacyjnych. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.  
Wg wymagań wspólnych. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Przy odbiorze robót naleŜy zwrócić uwagę na zakres tolerancji wymiarów i odchylenia: 
w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny być większe niŜ 5 cm , odchylenia od wierzchu nie większe niŜ 2 cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać: dla podstawy o szerokości ≤ 2 m-l cm dla 
podstawy o szerokości > 2m-2cm . 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH.  
Nie występują. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-8l/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne  
   i projektowanie. 
[2] PN-B-02479: 1998  Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna 
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B.04.00.00. ROBOTY  BETONOWE  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich związanych z wykonaniem fundamentów pod urządzenia, konstrukcji Ŝelbetowych i betonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wg. 
dokumentacji projektowej. 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej. 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie elementów i 
obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z:  

- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót.  
W zakres robót wchodzi miedzy innymi: 

- wykonaniem podkładów, 
- wykonanie fundamentów,  
- wykonanie ścian Ŝelbetowych studzienek, 
- schodów. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement 
2.1.1.1.Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o następujących  markach: 
marki „25" - do betonu klasy C8/10÷C25/30  
marki „35" - do betonu klasy wyŜszej niŜ C25/30 

2.1.1.2.Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały - następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

2.1.1.3. Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK conajmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania wsypów i wysypów. 

2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 
z PN-EN 147-2. 

2.1.1.5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
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KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera 
2.1.1.6. BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

- Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni moŜna 
wykonać tylko badania podstawowe. 

- Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 

2.1.1.7. Magazynowanie i okres składowania 
a) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

b) PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

c) Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
e) Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu 
trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywał nia w składach zamkniętych. 

f) KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo powinno być przechowywana w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie 

2.1.2. Kruszywo.  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy   PN-B-06712/A1:1997, z 
tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

 
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŜytego do wykonania konstrukcji Ŝelbetowych. 
beton B20 dla wykonania ścian, płyt, fundamentów i schodów. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. tj. 

- nasiąkliwość nie większa jak 4% 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%,  
- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM Warszawie 
 
2.3. Domieszki do betonu. 
W celu uzyskanie szczelności betonu naleŜy stosować domieszki uszczelniające  np.: Penetron, Hydrostop 
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3. SPRZĘT. 
Roboty betoniarskie moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/minutę, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" 
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 
4.2. Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

- 60 min. - przy temperaturze + 15°C; 
- 40 min. - przy temperaturze +20°C; 
- 25 min. - przy temperaturze + 30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1.Zalecenia ogólne. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 
PN-63/B-06251. 

- Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy 

 
5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
5.2.1. Dozowanie składników: 

- Dozowanie składników 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 
- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa 
5.2.2. Mieszanie składników 

- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

- Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

a) Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe 
ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

b) Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

c) Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od po wierzchni, 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). 

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 
stosować belki wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

a) Wibratory wgłębne naleŜy 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. 

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 

g) 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. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem 

a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku 
napręŜeń głównych. 

b) 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 

pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego 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 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
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. 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 
a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

b) 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 niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 

c) badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.3.1. Temperatura otoczenia 

- Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
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5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0CC w okresie twardnienia betonu naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

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

- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.4.2. Okres pielęgnacji 
- UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
- Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zastosuje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują mc większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 
mm, 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
naleŜy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić belom następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

- wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzuci zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5.6. Deskowania. 
5.6.1. Uwagi ogólne. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według 
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia 
prowadzić dla warunków podanych w normie PN-B-O3150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
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a) parciem świeŜej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
c) dodatkowe obciąŜenia, wynikające z: 

- szybkości betonowania 
- sposobu zagęszczania, 
- obciąŜenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać j jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.6.2. Materiały. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, 
maksymalna szerokość 18cm. 
Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie 
atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do załoŜenia i zdjęcia, zapewniające 
szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny 
być proste lub odpowiednio sfazowane. 
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem. 
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeŜo zaprawą. Powierzchnie 
wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.6.3. Przygotowanie deskowania. 

Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia. 
NaleŜy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu. 
Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2÷4cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, 
szczególnie w stykach wklęsłych. MoŜna takie sfazowanie wykonać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano go w 
projekcie, w takim wypadku naleŜy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia a 
zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić inspektor. 
Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 
pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z Ŝywic lub uŜycie zinwentaryzowanych deskowań o 
uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową naleŜy 
obficie zwilŜyć. 

5.6.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
- dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
- w deskach i belkach pomostów – 1/200L, 
- w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych 1/400L, 
- w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub Ŝelbetowych 1/250L. 

Powinny one odpowiadać <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie 
atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do załoŜenia i zdjęcia, zapewniające 
szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny 
być proste lub odpowiednio sfazowane. 
Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem. 
Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeŜo zaprawą. Powierzchnie 
wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.6.5. Usuwanie deskowań  
Usunięcie deskowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 
wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 
wykonanych robót oraz samych deskowań. 
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niŜ 3 kostki w kaŜdym ciągłym cyklu 
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betonowania: 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
dokumentacji projektowej i normach. 
 
6.3. Ocena wykonania deskowań. 
JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku 
gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy deskowanie uznać w całości lub części za wykonane 
niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić zakres 
napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby moŜliwość jego 
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane 
oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone 
zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
 
7.2. 0dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane i 
dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 

- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 
- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 

konstrukcji. 
7.2.3. Odbiór deskowań. 

Do odbioru deskowań powinny być przedłoŜone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. Badanie materiałów lub gotowych 
elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 
deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o 
jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy sprawdzać:  

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania), 

- szczelność deskowania, 
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeŜeli taka była przewidziana, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,  
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 
7.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

 
8. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiaru są: 1 m3 wykonanej konstrukcji-elementu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
[1] PN-84/B-03264   - Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i   projektowanie. 
[2] PN-88/B-06250  - Beton zwykły. 
[3] PN-63/B-06251   - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
[4] PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
[5] PN-86/B-06712   - Kruszywa mineralne do betonu 
[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania. 
[7] PN-88/B-32250   - Woda do betonów i zapraw. 
[8] PN-B-1970l   - Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
[9] PN-74/B-06261   - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu  na ściskanie. 
[10] PN-74/B-06262   - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
[11] PN-B-03150   - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[12] Instrukcja ITB nr 206/77 
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B.05.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE  
 
1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem zbrojenia konstrukcji fundamentów, ścian prętami wiotkimi.  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wg. 
dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

- przygotowanie zbrojenia, 
- montaŜ zbrojenia, 
- kontroli jakości robót i materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
W zakres robót wchodzą: 

- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 
- Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej.  

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie a - 
średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki  
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355     

34GS-b 6-32 410 min. 590         16               d = 3a(90) 

RB-500W 8-32 min500 min550        min10      

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

2.1.3. Wady powierzchniowe. 
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
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2.1.4. Odbiór stali na budowie. 

a) odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który po 
winien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

 
b) cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 
c) wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 
- na powierzchni prętów nic powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń. 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 

5 mm na 1 m długości pręta. 
d) magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

2.1.5. Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stal i  do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier. 

2.1.6. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
nazwa wytwórcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki 
przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej. 
KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Stal zbrojeniowa musi odpowiadać 
wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości. 
Przy odbiorze stali naleŜy przeprowadzić następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
c) sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i uŜebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach 
nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 mm na l m długości pręta. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 
2.2. Drut montaŜowy. 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜyć wyŜarzonego drutu stalowego tzw. "wiązałkowego", jeŜeli nie stosuje się 
połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
2.3. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek dystansowych. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty zbrojarskie moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu analogicznego jak w budownictwie ogólnym. 
Sprzęt powinien spełniać wszystkie ogólne wymagania, a w szczególności sprzęt (giętarki, zgrzewarki, spawarki) 
winien być sprawny i posiadać fabryczny atest i instrukcję obsługi. 
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Wymagania BHP muszą być spełnione (zwłaszcza osłony kół zębatych i pasowych), a sprzęt powinien podlegać ciągłej 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBOT.  
5.1. Wstęp. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie prętów. 

Pręty przed ich uŜyciem naleŜy oczyścić z "zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub oczyścić preparatami 
rozpuszczającymi, tłuszcze. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć słodką wodą. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszczać szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub 
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. 

5.2.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest w 
tym celu sporządzenie planu cięcia. Pręty ucina się z dokładność do 1,0cm. Cięcie przeprowadza się przy uŜyciu 
mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 
Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana, aby nie mogło nastąpić miaŜdŜenie lub 
rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak równieŜ pojawienie się pęknięć w prętach na skutek ich zginania i 
powinna być zgodna z wartościami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-O3264. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę (przy odbiorze prętów z hakami i zagięciami) na zewnętrzną ich stronę - 
niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu. 

 
5.3. MontaŜ zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w płycie 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 konstrukcje moŜna wbudować stal pokrytą 
co najwyŜej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie 
słonej wody. 
MoŜliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niŜ przewidziane w ST oraz zastosowanie innego 
gatunku stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 

- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów, 
- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji naraŜonych na działanie czynników 

zewnętrznych. 
- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym, jeŜeli moŜe to spowodować odkształcenia lub przesunięcia prętów. 
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5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
5.3.2.1. Wymagania dotyczące montaŜu zbrojenia. 

Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy montaŜ 
zbrojenia. Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montaŜowych. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety naleŜy 
układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub w 
przypadku braku danych wg. wymagań określonych w normach państwowych. 

5.3.2.2. Łączenie prętów za pomocą spawania. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z niniejszym bokiem płaskownika. 

5.3.2.3.Łączenie prętów na zakład. 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia prętów zgodnych z PN-B-
03264. 

5.3.3. SkrzyŜowania prętów. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy 
średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich 
elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oględziny, 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 

specjalistycznych zakładach centralnych, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, w 
dokumentacji projektowej i normach. 
W szczególności naleŜy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

� cięcie prętów (L- długość pręta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja): 
dla L< 6,0m = ± 1÷l0mm; 
dla L> 6,0m  = ± 1÷20mm; 

� usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej: 
dla L<0,5m  w = ± 1÷l0mm 
dla 0,5m<L<1,5m w = ± 1÷15mm 
dla L>1,5m  w = ± 1÷20mm 

� usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h - całkowita grubość 
elementu): 

dla h<0,5m  w = ± 1÷l0mm 
dla 0,5m<h<1,5m w = ± 1÷15mm 
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dla h>l,5m w = ± 1÷20mm 
� usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość projektowana 

pomiędzy powierzchniami przyległych prętów): 
dla a<0,05m w = ± 1÷5mm 
dla a<0,20m w = ± 1÷l0mm 
dla a<0,40m w = ± 1÷20mm 
dla a>0,40m w = ± 1÷30mm 

� usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia (b- 
całkowita grubość lub szerokość elementu): 

dla b<0,25m w = ± 1÷l0mm 
dla b<0,50m w = ± 1÷15mm 
dla b<1,50m w = ± 1÷20mm 
dla b>1,50m w = ± 1÷30mm 

NiezaleŜnie od powyŜszych tolerancji obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
- róŜnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm, 
- dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na długości nie powinna przekraczać ± 1÷10mm, 
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 

20% w stosunku do wszystkich skrzyŜowań w siatce, 
- 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 ± 1÷10 mm, 
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 1÷10mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
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 projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikowych. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą dokonania odbioru robót zanikowych są następujące dane i dokumenty: 
- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres. 
Zakres robót zanikowych określają pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 
inspektora. 

 
8.3. 0dbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

- protokoły wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,  
- odpisy lub wykaz dokumentów dotyczących wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
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- zgodności wykonania zbrojenia z wcześniejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-81/H-84023/06  - Stal do zbrojenia betonu. 
[2] PN-B-03264  - Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[4] PN-82/H-93215  - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
[5] PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
[6] PN-89/H-840023/06  - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Próba statyczna 

rozciągania metali. 
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B.06.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE  

1. WSTĘP.
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru nowych elementów drewnianej 
konstrukcji przekrycia kanałów. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaŜ elementów konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą wykonanie: 

- ułoŜenie belek przekrycia kanałów. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY.
 

2.1. Drewno 
Bale drewniane impregnowane170x14x5(gr)cm klasy co najmniej C30, śruby do drewna. Wilgotność drewna nie 
większa niŜ 12%. Materiały drewniane zabezpieczone środkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty 
do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniŜsza tabela. 
 

Klasy wytrzymałości – wartości charakterystyczne drewna litego  
Klasy drewna konstrukcyjnego litego o 

wilgotności 12 % Rodzaje właściwości Oznaczenie 
C30 

Wytrzymałość, w N/mm2(MPa) 
Zginanie f m,k 30 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien f t,0,k 19 
Rozciąganie w poprzek włókien f t,90,k 0,4 
Ściskanie wzdłuŜ włókien f c,0,k 23 
Ściskanie w poprzek włókien f c,90,k 5,7 
Ścinanie f v,k 3,0 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
  10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
                                        5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność  
płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna 

2.1.3.Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 

2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości:       do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:   do +3 mm lub do -1mm 
- w grubości:       do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm.  
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d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nic powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm. 
 
2.2. Łączniki. 
Gwoździe naleŜy stosować okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN –ISO 4014:2002 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowy, wg PN-85/M-82503 
Kotwy stalowe ø12. 
 
2.3. Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
2.4.1. Materiały i elementy z drewna  

Powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20cm. 

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna  
NaleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
2.5. Badania na budowie. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego montaŜu kwalifikuje Inspektor. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi  zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 
 

3. SPRZĘT.
 

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT.
 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposób składowanie wg punktu 2.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
 

5.1. Wstęp. 
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi inspektora przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
 
5.2.1.Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinna się róŜnić od projektowanych więcej jak 0,5cm. 
 
5.2.2.Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w długości elementu do 20mm 
- w wysokości do 10mm 

5.2.3. Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
 

Sprawdzenie jakości: wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji. 
Kontrolę jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieŜąco podczas wykonywania prac. 

7. OBMIAR ROBÓT.
 

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru są: 
- ilość wymaganej konstrukcji m3 
- powierzchnia wykonania m2. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Wszelki roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE.
 

[1]PN-B-03150:2000   – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[2]PN-82/D-94021    – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
[3]PN-72/M-82505    – Wkręty do drewna z łbem kulistym. 
[4]PN-EN 844-3:2002  – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
[5]PN-EN 10230-1:2003   – Gwoździe z drutu stalowego. 
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B.07.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montaŜem 
nadproŜy stalowych, okuć stalowych i blach Ŝeberkowych stanowiących przykrycie studzienki. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy przygotowaniu, realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w p1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym a takŜe zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
W zakres robót wchodzą: 

- montaŜ nadproŜy stalowych, 
- montaŜ okuć stalowych studzienek,  
- montaŜ blach Ŝeberkowych stalowych ocynkowanych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami inspektora. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Stal konstrukcyjna. 
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S  wg PN-EN 10025:2002 
Stalowe elementy profilowe zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbą podkładową chlorokauczukową. 
Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją jest stal kształtowa, 
która powinna spełniać wszystkie wymagania określone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. Przytoczone 
normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali, ale równieŜ określają długości 
minimalne i maksymalne, jakie moŜna stosować do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia. 
Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wŜerów i ubytków powierzchniowych, 
głębszych niŜ 5% grubości materiału i większych niŜ 10% powierzchni materiału, nie mogą równieŜ zawierać zendry 
walcowniczej w strefie połączeń spawanych. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm 
przedmiotowych. 
W trakcie montaŜu elementów stalowych przestrzegać:  

- stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów układanych, 
- przygotowania podłoŜa tak, aby zapewnić równe i stabilne ułoŜenie elementu,  
- stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, 

umoŜliwiających równomierne układanie i montaŜ konstrukcji stalowej. 
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

•   Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
  Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
  do 140 mm - 3 do 13 m; powyŜej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 
100 mm dla długości większej.  

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
•     Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 
 do 45 mm - 3 do 12 m; powyŜej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0    m; do 100 mm 
dla długości większej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm 

2.1.2. Blacha Ŝebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę Ŝebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 
1250x2500 mm; 1500x3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom oddanym w PN-EN 
10025:2002. 

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia  widoczne gołym okiem. 
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia niemetaliczne, 
wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 

większej. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie  

powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy element lub partia 
materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie  

winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem 
wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 
2.2. Łączniki. 
2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraŜonych na 
obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości,  
- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby. 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy :  

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II, 
dla średnic powyŜej 16 mm- 5.6-II. 

- fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

Wszystkie łączniki powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 
2.2.3. Materiały powłokowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są: 
- piasek filtracyjny, 
- farby podkładowe, 
- farby nawierzchniowe, 
- farby i środki ogniochronne np.: Promapaint-S . 

Materiały stosowane do realizacji robót powinny spełniać stawiane im wymogi i posiadać odpowiednie 
certyfikaty określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały nie posiadające takich 
certyfikatów mogą być stosowane pod warunkiem, Ŝe przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostaną 
odpowiednie badania laboratoryjne i zostaną im wydane odpowiednie zaświadczenia, które inspektor uzna je w 
pełni wiarygodne i dopuszczające do stosowania. 
Do zabezpieczeń poŜarowych stosować materiały ściśle według wskazań w dokumentacji projektowej. 
Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem, 
projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatów i dopuszczeń. KaŜdorazowo zamiana taka powinna 
być odnotowana w Dzienniku Budowy. 

 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1.  Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek, wciągników lub przenosić ręcznie. Elementy cięŜkie, długie i 
wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy 
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układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych / i lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe 
składować w tym samym połoŜeniu. 

2.3.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
2.3.3.  Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach 
 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
InŜyniera. 
2.4.2. KaŜda konstrukcja dostarczona 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 p uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT. 
Roboty montaŜowe mogą być wykonywane (w zaleŜności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Podstawowy sprzęt 
do montaŜu to spawarki i Ŝurawie montaŜowe. 
Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu następującego sprzętu: 

- piaskarki, 
- spręŜarki powietrza, 
- urządzenia do malowania hydrodynamicznego. 

Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporaŜeniowe. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji.  
Podczas transportu, zarówno koleją jak teŜ środkami drogowymi ograniczeń wymiarowych, narzuconych głównie 
zdolnościami transportowych. 
Przy transporcie kolejowym wymiary elementów nie powinny przekraczać: 

- długość: 18,0m, 
- szerokość: 3,0m, 
- wysokość: 3,23m, 
- masa: 20,0t. 

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów nie powinny przekraczać: 

- długość: 11,0m, 
- szerokość: 2,5m, 
- wysokość: 2,5m, 
- masa: 20,0t. 

Dopuszczalne długość przy transporcie drogami prostymi, bez łuków wynosi 18,0m, a podczas transportu na 
specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokość moŜe sięgać 3,10m. Elementy transportowanej konstrukcji powinny 
być naleŜycie ułoŜone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub do zmiany 
połoŜenia. Elementy wiotkie naleŜy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. 
 
4.2. Transport wewnętrzny konstrukcji. 
Prędkość poziomego przemieszczania konstrukcji powinna być umiarkowana przekraczać prędkości 5 km/h. 
Podnoszenie elementów konstrukcji przy ukośnym ułoŜeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady moŜna 
odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność Ŝurawia oraz po 
zatwierdzeniu ich przez inŜyniera. Konstrukcję przenoszoną za pomocą Ŝurawia naleŜy przemieszczać na wysokości nie 
mniejszej niŜ 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze transportu. 
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Podnoszoną konstrukcję naleŜy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego 
miejsca.  
 
4.3. Transport materiałów powłokowych. 
Materiały słuŜące zarówno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak teŜ materiały przeznaczone do 
zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o 
średniej ładowności. 
Materiał transportowany jest głównie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w czasie transportu nie 
powinien być układany wielowarstwowo, gdyŜ mogłoby dojść do uszkodzenia pojemnika. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO. 
5.1.1. Ciecie. 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków metali po 
cięciu. 

5.1.2. Prostowanie i gięcie. 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny występować rysy i pęknięcia. 

5.1.3. Składanie zespołów. 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania odpowiednich połączeń. 

 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót montaŜowych. 
Sposób osadzenia okuć otworów, nadproŜy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca się uwagę, by wykonanie 
elementów stalowych były poprzedzone kaŜdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w ścianach wykonywać po 
uzyskaniu przez wylewki cementowe naleŜytej wytrzymałości. 
Elementy konstrukcyjne nadproŜy winny być dostarczane w stanie gotowym na budowę i spełniać wymagania podane 
w normie PN-77/B -06200. 
MontaŜ konstrukcji naleŜy przeprowadzać zgodnie z normą PN-77/B-06200 z uwzględnieniem poniŜszych wymagań: 

- elementy muszą być uwaŜnie montowane, aby nie nastąpiło ich odkształcenie lub zniszczenie 
powłok antykorozyjnych, 

- w czasie montaŜu nie dopuszcza się mocowania do elementów nośnych konstrukcji części 
pomocniczych, jeśli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montaŜu. 

Projekt organizacji montaŜu opracowywany jest przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót i uzgadniany z 
Inspektorem. 
Wykonanie nadproŜy stalowych obejmuje następujące roboty: 

- wykonanie elementów nadproŜy,  
- wykonanie "poduszek" betonowych w ścianach,  
- wykonanie bruzdy w murze jednostronnie, 
- osiatkowanie elementów stalowych,  
- zamontowanie 1/2 nadproŜa z jego zaklinowaniem,  
- wykonanie drugiej bruzdy w murze, 
- zamontowanie drugiej części nadproŜa i połączenie z częścią pierwszą , 
- wykonanie otworu w ścianie,  
- wyszpałdowanie nadproŜy. 

 
5.3. MontaŜ blach Ŝeberkowych. 

Blachy Ŝeberkowe ocynkowane o wymiarach 170×116×0,5 szt.3 z wspawanymi uchwytami (4 szt na arkusz) 
do podnoszenia na krawędziach i otworami do osadzenia kotew stalowych M12/160 (4 szt/arkusz ×3 = 12 
szt) do przykręcenia na krawędzi murka zejścia. MontaŜ wg wytycznych projektu technicznego i zaleceń 
projektanta. 

 
5.4. Szczegółowe warunki wykonania powłok. 
Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystąpieniem do znakowania 
ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego moŜna wykonywać jedynie na elementach, 
które poddane zostały uprzednio badaniom pod kątem prawidłowości ich wykonania, i dla których dokonano wpisu do 
dziennika lub podpisano protokół odbioru, dopuszczający do eksploatacji. 
Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia miejsca pracy 
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mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej 
przez promieniowanie słoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotność względna 
powietrza mierzona hydrometrem o róŜnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%. 
Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania opadów 
atmosferycznych, mgły i w pobliŜu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie naleŜy 
rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach popołudniowych zakończyć przed 
wystąpieniem rosy. 
Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia naleŜy pomalować warstwą 
farby podkładowej. Gdyby w przerwie pomiędzy czyszczeniem a malowaniem wystąpiła wilgoć na oczyszczonej 
powierzchni, to po jej wyschnięciu operację czyszczenia wykonać ponownie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe dla robót montaŜowych. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
dokumentacji projektowej i normach. 
Sprawdzeniu jakości podlegają : 

- wbudowane materiały, 
- wykonanie elementów przed ich zamontowaniem, 
- gotowa konstrukcja.  

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji oraz odchyłki montaŜu przyjąć wg PN96/B-06200 Kontrolę jakości 
przeprowadza Inspektor Nadzoru bieŜąco podczas wykonywania prac 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów. 
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z projektem oraz kontrola 
wymiarów geometrycznych z uŜyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 
Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z uwzględnieniem szczególnych 
wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny montaŜ konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany. 
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to naleŜy postępować następująco: 

- jeśli nadmierne odchyłki moŜna usunąć bez większych trudności, to naleŜy je usunąć, a element 
powtórnie skontrolować, 

- jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to moŜna wprowadzić w konstrukcji 
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z 
projektantem konstrukcji. 

 
7.3. Zabezpieczenie powierzchni. 
Stan przygotowania powierzchni naleŜy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052. 
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób wykonywania prac oraz ocenę 
powierzchniową i grubość suchych powłok. 
Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 naleŜy wykonywać co najmniej w czterech punktach na nie 
mniej niŜ 10% elementów powlekanych. Na kaŜdym z badanych elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna 
być mniejsza od grubości wymaganej, a tylko jeden z odczytów moŜe wykazać grubość mniejsza" ale nie więcej niŜ 
20% od grubości wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia naleŜy stosować pomiar 
grubości mokrej powłoki w nie mniej niŜ 10% elementów powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawędzi 
elementów. 
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana powtórnie. 
Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz stan końcowy na podstawie 
oględzin zewnętrznych. 
 
7.4. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez inspektora, 

- atesty uŜytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
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7.5.Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne jakie powinny być spełnione 
przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastępuje 
ona dotychczasową normę PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008. 
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, obejmującym 
wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montaŜu. Zakres kontroli i badań naleŜy 
dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności 
powinny spełniać wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu 
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W 
szczególności powinny być sprawdzone 

- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu, 
- jakość materiałów, 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego naleŜy podać co najmniej: 
- przedmiot i zakres odbioru, 
- dokumentację określającą komplet wymagań, 
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
- protokoły odbioru częściowego, 
- parametry sprawdzone w obecności komisji, 
- stwierdzone usterki, 
- decyzję komisji. 

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji powinna być opracowana 
odpowiednia instrukcja uŜytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806). 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji B.07.00.00- masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
[1]PN-90/B-03200   -Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[2]PN-B-03215   -Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami.   Projektowanie i wykonanie.  
[3]PN-B-06200:2002   -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

 podstawowe. 
[4]PN-74/C-81515   -Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
[5]PN-69/C-81545   -Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok. 
[6]PN-70/H-97050   -Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

 malowania 
[7]PN-71/H-97053   -Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
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B.08.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 

- Izolacje przeciwwilgociowe z folii EPDM 
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z powłok bitumicznych, 
- Izolacje akustyczne . 

 
1.4. 0kreślenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
 
1.5. 0góIne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami inspektora. 
 
2. MATERIAŁY.  
Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.1. Wymagania ogólne 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

2.2. Lepik  do  wykonywania powłok bitumicznych np. ABIZOL P lub równowa Ŝny. 
Półciekły  lepik  do  wykonywania powłok  i  klejenia  papy w  izolacjach poziomych wyłącznie na zewnątrz budynków 
ABIZOL P - półciekły lepik bez wypełniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wkładki papowej i do przyklejania 
papy asfaltowej do podłoŜa betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu 
wielowarstwowych izolacji poziomych. moŜe być stosowany wyłącznie na zewnątrz budynków.  
 
2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania np. ABIZOL R lub równowaŜny. 
Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułoŜeniem właściwej powłoki izolacyjnej. 
 
2.4. Izolacja akustyczna np. KnaufIzolacion Tektalan C-HA lub równowaŜny. 
Wielowarstwowa płyta budowlana lekka z wełny mineralnej, wykonana z niepalnej wełny kamiennej z jednostronną 
warstwą wierzchnią wiązanej cementem wełny drzewnej, grubość ok. 40 mm i umieszczoną na odwrocie powłoką z 
włókniny szklanej łączona na kołki, na ściany i sufity jako wyciszanie pomieszczeń technicznych. 

- Rdzeń z wełny mineralnej niepalny A1 wg EN PN 12 501-1 
- Wysokie pochłanianie dźwięku: DL (A, a, Str) ³10 [dB] 
- Izolacja dźwiękowa: Rw = 33 dB 
- Stabilna powierzchnia, nadająca się do chodzenia 
- Łatwość obróbki. 

 
2.5. Izolacja akustyczna mata wibroizolacyjna, ochronna PM-GG1-930 gr. 20mm 
Granulat gumowy połączony spoiwem poliuretanowym.  
 
2.6. Folia izolacyjna EPDM gr.1,2mm. 
Membrana hydroizolacyjna, paroprzepuszczalna, stanowiącą elastyczne i trwałe rozwiązanie. EPDM moŜe być 
układany na róŜnych podłoŜach: betonowych, blaszanych, drewnianych oraz na róŜnego rodzaju płytach 
termoizolacyjnych. 
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2.7. Kit trwale plastyczny np. Kit Tiokolowy LT-1 gr wypełnienia 1.0cm lub równowaŜnym. 
Wypełnienie dylatacji pomiędzy fundamentem a płytą posadki. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a takŜe bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących izolację stropu, ścian. 
Objęte niniejszą ST roboty naleŜy wykonywać przy uŜyciu następującego sprzętu: 

- pace, pędzle, szczotki dekarskie, urządzenia natryskowe, pistolet do nakładania  kitu. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem środowiska przez rozlanie. NaleŜy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Wstęp. 
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 
 
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych 

Powłoki przeciwwilgociowe są. wykonywane z następujących wyrobów: 
- z emulsji asfaltowej, 

Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe są wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni części podziemnej 
budynku przed okresowym działaniem wody opadowej wnikającej w głąb gruntu przepuszczalnego i mogą być 
stosowane tylko od strony zewnętrznej fundamentów. 
Powłoki bezspoinowe nie stanowią. izolacji wodochronnej w przypadku występowania parcia hydrostatycznego 
wody lub w przypadku dłuŜszego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie nieprzepuszczalnym. 
Powłoki bezspoinowe naleŜy wykonywać zgodnie z normami lub instrukcją producenta. Liczba nakładanych 
warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ 2, a łączna grubość 
tych warstw nie mniejsza niŜ 2 mm. 

5.2.2. Układnie folii EPDM. 
Folię układać w arkuszach na balach drewnianych wg zaleceń producenta. 
 

5.3.Izolacje akustyczne ścian i sufitów. 
MontaŜ płyt z lekkiej wełny mineralnej ściśle wg zaleceń producenta. 
 
5.4.Wibroizolacja fundamentów. 
Matę ułoŜyć pod fundamentem i pionowo wokół zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
5.5.Wykonanie uszczelnienia dylatacji. 
Szczelinę dylatacyjną pomiędzy fundamentem a posadzką wypełnić kitem do dylatacji. Sposób przygotowanie dylatacji 
i materiału wypełniającego ściśle wg zaleceń producenta.  
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów. 
 
6.2. Materiały izolacyjne. 

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem, 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 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 powianiem być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
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-  nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowym norm. 

- nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).  
 
6.3.Kontrola wykonania podłoŜy 
Kontrola wykonania podłoŜy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru  przed przystąpieniem do 
wykonywania izolacji 
 
6.4.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana jest przez 
inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
podłoŜa i robót hydroizolacyjnych, 

- w odniesieniu do miejsc przebić i dylatacji konstrukcyjnych 
6.5. Wyniki odbiorów  
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych  robót  wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, ) protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
8.2. Roboty wg B.08.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
[1] PN-77/B-27604  - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
[2]BN-79/6751-02  - Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
[3] PN-B-24620:1998  - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
[4]PN-EN ISO 6946:2004  - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik  
  przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
[5]PN-EN IS010456:2004  - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. 
[6]PN-EN 12524:2003  - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne  

   wartości obliczeniowe. 
[7]PN-EN ISO 13789:2001 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 

Metoda   obliczania. 
[8]PN-EN 13162:2002  - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)  

    produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
[9]PN-76/B-06714/15  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
[10]PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
[11]PN-86/B-06250  - Beton zwykły. 
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[12]PN-83/N-03010  - Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
[13]PN-EN 1097-3:2000  - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczania gęstości  

  nasypowej i jamistości. 
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT-15-4585/2001 
Procedura Badawcza LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wpływu dodatków i 
domieszek do betonu na korozję stali zbrojeniowej. 
Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005 
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B.09.00.00. ŚLUSARKA  OTWOROWA   
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
okiennej i drzwiowej stalowej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
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 Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie montaŜu 
ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniŜszego. 

- Ślusarka drzwiowa i okienna stalowa. 
 
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. Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa. 
Ślusarkę naleŜy wbudować kompletnie wykończoną wraz z okuciami, elementami samozamykaczy, uszczelkami, 
powłokami anodowymi. Ślusarka stalowa o odporności ogniowej p.poŜ okna - EI 30, drzwi - EI 60. Wymiary wg 
zestawienia ślusarki drzwiowej i okiennej. 

 

2.1.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
Połączenia elementów wykonać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.1.2.Uszczelki i przekładki powinny dpowiadać następującym wymaganiom: 
 

- twardość Shor'a min. 3 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 
- odporność na temperatura od -30 do +80°C, 
- palność - nie powinna rozprzestrzeniać ognia, 
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe, 
- trwałość min. 20 lat. 

2.1.3. Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości w celu wykonania 
robót montaŜowych oraz czynności pomocniczych. 
W skład parku maszynowego uŜywanego do produkcji konstrukcji stalowych wchodzą : 
piła mechaniczna, frezarko – kopiarka, zagniatarka do naroŜy, stół krzyŜakowy, prasy wielofunkcyjne, oraz zestaw 
szablonów wiertarskich. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
Zmontowane konstrukcje lub ich elementy powinny być składowane oddzielnie, z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 
Zalecane jest opakowanie gotowych konstrukcji. MoŜna do tego celu wykorzystać gotowe naroŜniki zabezpieczające. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Przed rozpoczęciem robót naleŜy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeŜy, 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
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- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy  
powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcją zaakceptowana przez InŜyniera. 
Mocowanie do konstrukcji budynku moŜe się odbywać bezpośrednio przez profile za pomocą uŜycia wkrętów lub za 
pomocą specjalnych kotew. 
Elementy mocujące nie mogą być stosowane w odległości mniejszej niŜ 40 mm od krawędzi ściany kotwienia nie mogą 
wpływać na nośność elementów konstrukcji. 
Na kaŜdej krawędzi powinny być uŜyte minimum dwa elementy mocujące, w przypadku skrajnych elementów 
mocujących, ich maksymalna odległość od naroŜa konstrukcji nie powinna przekraczać 200 mm. Maksymalna 
odległość pomiędzy elementami mocującymi nie powinna przekraczać 700 mm. W miejscach w których następuje 
łączenie słupków lub porzeczek z ramą, elementy mocujące powinny się znajdować w odległości maksimum 200 mm 
po kaŜdej ze stron słupka lub poprzeczki. Przy takim mocowaniu, wydłuŜanie się lub kurczenie słupka lub poprzeczki w 
wyniku zmian temperatury nie powoduje uszkodzeń konstrukcji. Zalecane jest dawanie elementu kotwiącego na 
wysokości kaŜdego zawiasu lub punku blokującego. 
Uwaga: 
Elementy kotwiące powinny być stosowane w taki sposób by zmiana wymiarów konstrukcji ze zględu na zmiany 
temperatury nie powodowała uszkodzenia konstrukcji. 
 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub wstrzeliwanych. 
 
5.4. Mocowanie akcesorii 
Wybór punktów mocowanie, ilości punktów blokowania, ilości zawiasów, maksymalnej wysokości skrzydeł, 
maksymalnej szerokości skrzydeł, rodzaju zastosowanego profilu skrzydła itp. zaleŜy od instrukcji dostarczonych przez 
dostawcą systemu i producenta akcesoria. Na elementach przesuwnych i częściach ruchomych powinien być 
zastosowany neutralny smar. Podczas montaŜu naleŜy się upewnić czy wszystkie akcesoria działają właściwie, dają się 
lekko otwierać i zamykać oraz czy podczas działanie nie wydają stuku. 
 
5.6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonać z elastycznej masy uszczelniającej.  
 
5.7. Powłoki malarskie  
Powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla 
robót malarskich. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
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 antykorozyjne połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzać protokół odbiory. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania. 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych,  
- stanu i wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót dla B.09.00.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie SST z uwzględnieniem zmian przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 1, oraz czynności podane w punktach 4 i 5. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-80/M-02138   - Tolerancje kształtu i połoŜenia. 
[2]PN-87/B 0200  - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru . 
[3]PN-EN 10025:2002  - Wyroby walcowane na gorąco z nietypowych stali konstrukcyjnych. 
[4]PN-91/M-69430  - Elektrody stalowe otulone do spawania napawania. Ogólne badania i wymagania. 
[5]PN-75/M-69703  - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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B.10.00.00. TYNKI, OKŁADZINY  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków, 
wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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 Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 

- Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 
- Tynki gipsowe, 
- Przecieranie tynków, 
- Okładziny ścian i sufitów płyt GKF,  

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 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 < 0,25mm,  
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 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 powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie prze 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 dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

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

 
2.4.Preparat gruntujący np.ATLAS UNIGRUNT - wymagania: 

- wzmocnienie powierzchniowe podłoŜa, zmniejszenie nasiąkliwości  
- podłoŜa, do stosowania na zewnątrz budynku. 
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2.5. Płyty silikatowo-cemntowe p.poŜ. np. Promatect H lub równowaŜne. 
Płyty gr 12mm- płyty silikatowo-cementowe lambda = 0,175 W/mK , r = 870 kg/m3 

2.6. Masa ogniochronna szpachlowa np. Promat lub równowaŜna. 

 
2.7.Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych  
Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności 
następujące wymagania: 

- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) -nie mniej niŜ 5 
MPa 

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, a odsiew na 
sicie 1,0 mm - 0% 

- Początek wiązania po 30-60 min. 
- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata - nie więcej niŜ 

0,5 g 
- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

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

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

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

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

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

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

 
5.2.Przygotowanie podłoŜy 
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. 
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5.4. Obudowa kanałów technologicznych z płyty silikatowo-cementowych. 
Płyty montować do samonośnego rusztu metalowego z profili systemowych . Do wykonania połączeń na wkręty 
najlepiej uŜyć wkrętaki elektrycznej z przekładnią bezstopniową i sprzęgłem poślizgowym. Do połączenia dwóch płyt 
lub płyt do podkonstrukcji nadają się takŜe stalowe wkręty szybkiego montaŜu. Płyty przykręcać moŜna 
powierzchniowo lub naroŜnikowo. Ubytki powstałe podczas wkręcania elementów mocujących moŜna wypełnić masą 
szpachlową np. Promat. Długości wkrętów zostały określone w kartach katalogowych bądź w aprobatach technicznych. 
Powinna ona stanowić 2,5-krotność grubości płyty ogniochronnej. MoŜna stosować wkręty szybkiego montaŜu ze stali 
nierdzewnej. 
Po zamocowaniu płyt wypełnić i zaszpachlować fugi i naroŜniki , miejsca po wkrętach, wygładzić całą powierzchnie 
pod malowanie masa Promat. 
 
5.5.Gładź gipsowa 
Do przygotowania gładkiego podłoŜa pod malowanie naleŜy powierzchnię tynku wyszpachlować jednokrotnie 
szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoŜy gipsowych nie moŜe być większa niŜ 7% 
(wagowo), a pozostałych podłoŜy - 8%. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.2. Płyty silikatowo-cementowe 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt silikatowo-cementowych powinna być zgodi z PN-B-79405 „Wymagania 

dla płyt gipsowo-kartonowych".  
W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją) 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2. Warunki badań płyt silikatowo-cementowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.3.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.4. Badania w czasie robót 
6.4.1.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.4.2.Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 
6.5.1.    Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i 

powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
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. 
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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 pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-85/B-04500   - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
[2]PN-70/B-10100   - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3]PN-EN 1008:2004  - Woda zarobowa do betonu. Pobierani próbek. 
[4]PN-EN 459-1:2003  - Wapno budowlane. 
[5]PN-EN 13139:2003  - Kruszywa do zaprawy. 
[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  -Płyty kartonowo-gipsowe 
Aprobata Techniczna ITB at-15-7875/2008 Płyty Promaxon typ A i Promatect-H do wykonywania ogniochronnych 
zabezpieczeń stropów drewnianych. 
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B.11.00.00. POSADZKI  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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 Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 
w obiekcie przetargowym.  

- posadzka z Ŝywicy, 
- warstwa samopoziomująca. 

 

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 ze SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Samopoziomujący podkład podłogowy 2-50 mm np. WEBER.FLOR 4320 lub inny równowaŜny. 
Błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknem, cementowy, w formie suchej mieszanki, 
gotowy do uŜycia po wymieszaniu z wodą. Do stosowania wewnątrz budynków. Wyrób zgodny z PN-EN 13813:2003. 
Do szybkiego wykonywania gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych, które w bardzo krótkim czasie 
moŜna pokryć posadzką. 
 
2.3. Warstwa szczepna do zapraw epoksydowych np.Weber.tec EP47 lub inny równowaŜny. 
Preparat do gruntowania podłoŜy pod podkłady podłogowe i posadzki. 
Wyrób zgodny z PN-EN 13813; SR-B1,5. Do gruntowania podłoŜy anhydrytowych, magnezytowych i asfaltowych 
przed zastosowaniem samopoziomujących zapraw podłogowych. Jako spoiwo Ŝywiczne, które wraz z odpowiednio 
dobranym kruszywem słuŜy do przygotowywania zapraw epoksydowych. 
 
2.4. Barwna, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa dyspersyjna farba epoksydowa np. Weber.tec EP 48 lub 
inna równowazna. 
Uuniwersaln Ŝywicą przeznaczoną do powłokowego zabezpieczania podłoŜy mineralnych (cementowych) w miejscach 
występowania intensywnych obciąŜeń mechanicznych, wywołanych ruchem pieszym, wózków widłowych i innych 
pojazdów na kołach ogumionych,  w magazynach, pomieszczeniach technicznych, itp. z piaskiem kwarcowym o 
uziarnieniu 4mm - gr. 3 cm z  wywinięciem na ściany 15cm i gr 5cm. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środka 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Wykonanie podkładu samopoziomującego. 
5.1.1. PodłoŜe. 

Podkłady pływające na izolacjach. Podkłady związane z podłoŜem cementowym 
 
5.1.2.Podstawowe zasady wykonawcze. 
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- temperatura otoczenia i podłoŜa w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić 
od + 10°C do + 25°C.  

- wilgotność względna podłoŜa powinna być mniejsza niŜ 95%.  
- w trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale naleŜy 

unikać przeciągów.  
- nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy. 

5.1.3.Sposób wykonania: 
- dla podkładów związanych: podłoŜe odkurzyć, zagruntować w sposób zaleŜny od rodzaju podłoŜa. 
- wokół ścian, słupów itp.wykonać dylatacje obwodowe 
- układanie zaprawy zaczynamy od miejsca najbardziej oddalonego od wyjścia.  
- szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 2 - 3 m (układanie ręczne) i 6 - 8 m (układanie 

maszynowe).  
- kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie 

płynnym.  
- duŜe powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy. 
- po wylaniu masę rozprowadzić na Ŝądaną grubość,  
- zawibrować powierzchniowo łatą-ramką i ewentualnie wygładzić stalową pacą zębatą.  
- zaprawę układać bez przerw, aŜ do pokrycia całej powierzchni działki.  
- przy układaniu duŜych powierzchni i podziale na pola robocze po wstępnym związaniu podkładu, 

taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. 
 
5.2.Wykonanie warstwy szczepnej. 
5.2.1. PodłoŜe. 

PodłoŜe musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (na przykład 
tłuszcze, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Słabe podłoŜe naleŜy oczyścić mechanicznie na przykład przez 
śrutowanie i dokładnie odkurzyć. Wilgotność podłoŜa nie moŜe przekraczać 4% wagowo. PodłoŜe naleŜy 
chronić przed wilgocią wstępującą. 

5.2.2. Wykonywanie epoksydowej warstwy sczepnej 
- Ŝywicę epoksydową wymieszaną z kruszywem rozkładać na przygotowanym podłoŜu i ściągać 

krawędzią pacy stalowej.  
- świeŜo szpachlowaną powierzchnię naleŜy posypać z nadmiarem praŜonym piaskiem kwarcowym o 

uziarnieniu 0,2 - 0,7 mm (zuŜycie około 1,5 - 2,5 kg/m2).  
- po związaniu Ŝywicy nadmiar piasku usunąć i całą powierzchnię dokładnie odkurzyć. 
- samopoziomujący podkład podłogowy naleŜy ułoŜyć po 1 - 3 dniach od wykonania warstwy 

sczepnej. 
 
5.3. Wykonanie posadzki epoksydowej-Ŝywicznej. 
5.3.1. PodłoŜe. 

- podłoŜe musi być nośne, czyste, wolne od niezwiązanych cząstek, mleczka cementowego, oleju, 
tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność Ŝywicy do podłoŜa.  

- powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułoŜenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio 
zmatowione, np. przez piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp.  

- na zakończenie powierzchnie naleŜy starannie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. 
Wytrzymałość podłoŜa musi być dostosowana do obciąŜeń uŜytkowych (np. dla posadzek przemysłowych 
zaleca się, aby wytrzymałość podłoŜa betonowego na ściskanie wynosiła minimum 25 MPa, a 
wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa).  
- przed ułoŜeniem powłoki chłonne podłoŜa naleŜy zagruntować Ŝywicą, 
- naleŜy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną Ŝywicy stosowanej do gruntowania.  

5.3.2. Wykonanie nawierzchni. 
- warstwy powłokowe z Ŝywicy nakłada się za pomocą wałka na przygotowane podłoŜe. 
- Ŝywica wykazuje bardzo dobre właściwości kryjące.  
- w przypadku potrzeby uzyskania jednolitej warstwy zaleca się układać Ŝywicę w 2 warstwach (drugą 

nakładać po utwardzeniu się pierwszej warstwy).  
- temperatura aplikacji (powietrza i podłoŜa) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C 

(zalecane od +12°C). Jednocześnie temperatura podłoŜa musi być, co najmniej o 3°C wyŜsza od 
punktu rosy.  

- nie nakładać Ŝywicy podczas deszczu lub teŜ wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. 
- naleŜy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoŜa Ŝywicą z tej samej 

partii produkcyjnej. W przeciwnym razie trzeba się liczyć ze znikomymi róŜnicami odcieni.  
- naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie. 
- niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów 
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- tworzenie się kondensatu na pokrywanych Ŝywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej 
przyczepności do podłoŜa.   

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
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 kontrol ę  
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót jest: 
m2-posadzki,  
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru 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 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 podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN 1008:2004      - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
[2]PN-EN 197-1:2002            - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

uŜytku.  
[3]PN-EN 13139:2003     - Kruszywa do zaprawy. 
[4]PN-87/B-01100  - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia, 
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B.12.00.00. ROBOTY MALARSKIE   
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  oraz  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich obiektu wg poniŜszego.  

- Malowanie tynków 
- Gruntowanie tynków 

 
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 
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. 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 mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

- rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 
 
2.4. Farby budowlane gotowe. 
2.4.1. Farby 

Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. Farby lateksowe 
 
2.5. Środki gruntuj ące. 
2.5.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

2.5.2. Preparat gruntujący np.ATLAS UNI GRUNT. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych 
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4. TRANSPORT. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania robót malarskich naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych 
(biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 

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

przybiciem listew. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1. PodłoŜe pod farby  

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. 

 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.4.1. Powłoki z farb  

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. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 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. 

a) badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb akrylowych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

a) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy  wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 

b) badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- 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. 
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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. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru 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 

 Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa 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 dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze  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.  

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoŜa.  
- 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. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN 1008:2004  - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
[2]PN-70/B-10100   - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3]PN-62/C-81502   - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
[4]PN-C-81914:2002  - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

   i sufity. Klasyfikacja.Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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IS.01.00.00. STUDZIENKA CHŁONNA   
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową studzienki chłonnej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na 
wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem odwodnienia i  
obejmuje budowę: 

- studzienki chłonnej PVC φ 315 -425mm 
1.4. Zakres robót przy wykonywaniu studni odwadniającej obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni,  
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentu pod studzienkę, 
- ułoŜenie studni,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontaŜem umocnień ścian wykopu, odtworzenie nawierzchni 

po robotach 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST W.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 ST W.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy studni odwadniającej powinny odpowiadać 
normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. 
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 
2.2. Studzienki  kanalizacyjne Z PCW. 
Studzienki rewizyjne z PCW naleŜy wykonać z systemowych studni kanalizacyjnych typu np. WAVIN φ315-425 mm. 
z rurą teleskopową. Elementy z PCW powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-74/C-89200. 
 
2.3.Kruszywo na podsypkę 
Podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-lllll. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST W.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- samochodów samowyładowczych 
- ciągnika kołowego 
- sprzętu do zagęszczania gruntu 
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów 
- beczkowozów. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST W.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport studzienek 
studzienki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem zgodnie z instrukcją producenta studzienek.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem 
sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 
4.3.Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót w ST W.00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości 
reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a 
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników uzbrojenia nad – i 
podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 
5.3.Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami studni, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złoŜony wzdłuŜ 
wykopu zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych” – tom I rozdz. IV–1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność 
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie kanalizacji wg 
dokumentacji projektowej.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno 
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 
0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułoŜeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą i 
rozluźnieniem struktury gruntu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub Ŝwiru z 
piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułoŜeniem rur drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.4.1. Studzienki odwodnieniowe-chłonne 

Studzienki odwodnieniowe-chłonne niewłazowe naleŜy wykonać o średnicy 315-425 mm z PVC. Studnie naleŜy 
wykonać  z elementów z tworzyw zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-
10729:1989.  
Studzienki nie włazowe z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagają poszerzenia wykopów ponad 
niezbędne ułoŜenie przewodu kanalizacyjnego.  
Elementy studni ze względu na niewielki cięŜar moŜna układać ręcznie. Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienie poszczególnych elementów.  

- studzienki wykonywać naleŜy w wykopie umocnionym, 
- w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować 

studzienki kaskadowe. 
5.4.2.Wykonanie poszczególnych elementów studzienki  

Poziomując kinetę naleŜy pamiętać o wbudowanym spadku dna wynoszącym 2%. Kinety mogą być jako 
przepływowe bez zmiany kierunku przepływu ścieków, albo kinety połączeniowe z jednym lub dwoma 
dopływami bocznymi.  
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Komora studzienki   
Komin wykonany jako rura karbowana (trzonowa), którą się docina do wymaganej wysokości na placu budowy. 
Cięcie naleŜy dokonać pośrodku karbu (nie doliny).  
Uszczelkę do rury karbowanej naleŜy umieścić w wąskim i głębokim rowku za pierwszym karbem, dzięki 
czemu wyeliminowano moŜliwość skręcania się uszczelki. Taki sposób połączenia zapewnia pozytywne 
przejście próby szczelności. Oznacza to, Ŝe studzienka jest całkowicie szczelna pod względem infiltracji wód 
gruntowych do kanalizacji jak i ekstrakcji ścieków do gruntu. Kielich kinety naleŜy wyczyścić z zabrudzeń i 
posmarować środkiem poślizgowym. Następnie zamontować poprzez wciśnięcie rurę trzonową w kielich kinety. 
Wykonane połączenie jest szczelne. Wierzch rury karbowanej naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem w 
trakcie dalszego montaŜu.  
Studzienki zasypywać gruntem sypkim łatwo zagęszczającym. Zagęszczenia zasypki dokonywać warstwami, 
jednak nie grubszymi niŜ 30cm.Zaleca się przyjęcie stopnia zagęszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% 
wartości Proctora, dla terenów zielonych, 95%  dla terenów utwardzonych o niewielkim obciąŜeniu ruchem 
drogowym i 98% o duŜym obciąŜeniu drogowym.  
W przypadku występowania wody gruntowej powyŜej dna studzienki naleŜy przyjąć większy reŜim montaŜu  
oraz stopień zagęszczenia gruntu o jeden przedział wyŜej.  
  
Zwieńczenia studni  
Przy montaŜu zwieńczenia Ŝeliwnego z rurą teleskopową do bezpośredniego połączenia z karbowaną naleŜy 
uszczelkę umieścić w najwyŜej połoŜonej dolinie po wewnętrznej stronie rury karbowanej. Wykonać połączenia 
włazu z rurą teleskopową mechanicznie na zatrzask.  
Uszczelkę posmarować trwałym środkiem poślizgowym i zamontować zwieńczenie.  
Ustawić połoŜenie włazu odpowiednio do rzędnej terenu. 

 
5.4.3.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 25cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 
określonym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru – InŜynierem Kontraktu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST W.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru – InŜyniera kontaktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- prowadzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- prowadzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia  studzienek 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego przewodu od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać – 5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST W.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST W.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części robót uniemoŜliwiających odbiór robót 
poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłoŜem  
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

8.3. Inwentaryzacja geodezyjna 
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłoŜenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej zgodność wykonawstwa z 
projektem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1]PN-EN 1610  - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
[2]PN-81/B-03020  -Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i   

projektowanie. 
[3]PN-B-10736   -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
   Warunki techniczne wykonania. 
[4]PN-B-06712  - Kruszywa mineralne do betonu. 
[5]PN-B-11111 -Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni. Drogowych. świr i 

mieszanka. 
[6]PN-H-74051-00  -Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
[7]BN-88/6731-08  -Cement. Transport i przechowywanie 
[8]PN-B-10729  -Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
[9]PN-85/c-89205  -Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
10.2. Inne dokumenty 

[10]Katalog budownictwa   
[11]KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  
[12]KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)  
[13]KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
[14]Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
– 2003 r. 
[15]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty 
ziemne. 
 

 


