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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY
BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW OŚWIATY – BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem  OST  są  wymagania  i  przepisy  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -
montażowych związanych z realizacją budynku przedszkola integracyjnego.
1.2. Zakres stosowania SST.
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.3.1. Rozwiązania konstrukcyjno - architektoniczne
        Zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną oraz wykonawczą poszczególnych branży.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE.
Pod ścianami murowanymi zaprojektowano ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M6 gr. 
24 cm na zaprawie marki M3,0 MPa. Ściany należy ocieplić styropianem gr. 15 cm oraz zaizolować 
przeciwwilgociowo. Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych wylewanych z betonu
C20/25, zbrojonych podłużnie 4φ12 ze stali RB500 A-(IIIN) i strzemionami φ6 ze stali RB500 A-(IIIN) w 
rozstawie 25cm. Pod ławami należy wykonać podkład gr. 10 cm z chudego betonu klasy C8/10. Projektowana 
wysokość ław – 40 cm. Zaprojektowano także posadowienie bezpośrednie na stopach żelbetowych 
wylewanych z betonu C20/25, zbrojonych ze stali RB500 A-(IIIN)  w obu kierunkach Pod stopy należy 
wykonać podkład gr. 10 cm z chudego betonu klasy C8/10. Projektowana wysokość stóp – 40 cm. UWAGA!!
Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu wykopów z uwagi na możliwość występowania nie 
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych.
Po wykonaniu fundamentów ( ławy fundamentowej ) należy całość obsypać urobkiem. Powierzchnię terenu 
dookoła splantować ze spadkami od ściany i wskazane jest ułożenie szczelnej opaski betonowej dookoła 
budynku utrudniającej infiltrację wód opadowych.
Podczas układania zbrojenia podłużnego należy zachować ciągłość zbrojenia, szczególnie w narożach i 
skrzyżowaniach ław fundamentowych. Na długości zakładu zbrojenia podłużnego należy zmniejszyć rozstaw 
strzemion o połowę. 
Z ław i stóp fundamentowych należy wystawić pręty startowe pod trzpienie zgodnie z rysunkami detali 
konstrukcyjnych.
Przed ułożeniem zbrojenia w formie należy zwrócić szczególną uwagę na :

- rozmieszczenie i prawidłowe umieszczenie prętów i strzemion
- możliwość otulenia odpowiedniej grubości betonem wszystkich prętów i strzemion

Odpowiednią grubość otulenia wkładek uzyskuje się przez zastosowanie krążków dystansowych.
Wykop gruntowy powinien być odebrany przez osobę uprawnioną. W przypadku stwierdzenia 
wystąpienia warunków gruntowych  odmiennych od założonych do projektowania oraz uzyskanych na 
podstawie geologicznych badań inżynierskich - powiadomić autorskie biuro projektów.    
W celu zabezpieczenia wykopu na etapie robót ziemnych zaleca się  wykonanie ścianki berlińskiej.
Dokładne informacje na temat zasadności zaleca się wykonać na etapie budowy.



ŚCIANY
 Ściany murowane zewnętrzne w poziomie parteru zaprojektowano jako warstwowe.
 Warstwy ściany ( ściana zewnętrzna ):

- tynk ( ew. płyta GK na ruszcie )
-pustak silikatowy o grubości 24 cm, murowane na zaprawie cem.- wap. marki 5,0 Mpa lub klej do 
cienkich spoin ,
- styropian gr. 20 cm ( lub wełna mineralna gr. 20 cm – ocieplenie wg proj. Architektury )
- tynk cienkowarstwowy

Szczegółowe opisy warstw ściany wg projektu architektonicznego.

 Warstwy ściany ( ściana wewnętrzna ):
- tynk ( ew. płyta GK na ruszcie )
- pustak silikatowy o grubości 18 cm, murowane na zaprawie cem.- wap. marki 5,0 Mpa lub klej do 
cienkich spoin ,
- tynk ( ew. płyta GK na ruszcie )

Ściany działowe
Ściany działowe parteru wykonać jako murowane z bloczków gazobetonowych o gr. 12 cm. Należy pamiętać o
wmurowywaniu kotew do łączenia ścian działowych ze ścianą nośną. Kotwy dobierać w zależności od 
zastosowanych systemów i elementów murowych. Pomiędzy górną krawędź ścianki a stropem należy 
wykonac dylatację z materiału trwale plastycznego ( niepalnego ).
W ścianach działowych stosować nadproża strunobetonowe SBN 72/120. Poziom ułożenia nadproża w 
ścianie działowej wg projektu architektury.
Szczegółowe opisy warstw ściany wg projektu architektonicznego.

TRZPIENIE ŻELBETOWE I SŁUPY

Słupy i trzpienie w ścianach nośnych należy wykonać jako żelbetowe wylewane na budowie.
- typ: żelbetowe monolityczne 
- materiał: beton C20/25 (B25), stal A-IIIN (RB500) 
- rozmieszczenie wkładek zbrojeniowych w słupach według rysunków konstrukcyjnych.

W celu zapewnienia odpowiedniej współpracy pomiędzy elementami żelbetowymi i ścianą murowaną słupy
żelbetowe należy wykonać po uprzednim wymurowaniu fragmentów ścian połączyć na strzępia.

NADPROŻA ŻELBETOWE.
Nadproża ścian nośnych należy wykonać jako żelbetowe wylewane na budowie oraz  prefabrykowane z belek 
SBN. W miejscach  wskazanych na rysunkach konstrukcyjnych należy wykonać nadproża monolityczne 
wykonane na budowie. Przed wykonaniem elementu nadproża należy wykonać przemurowanie z dwóch 
warstw cegieł na szerokość oparcia belki.
- typ: żelbetowe monolityczne 
- materiał: beton C20/25 (B25), stal RB500 A-(IIIN)
- rozmieszczenie wkładek zbrojeniowych w podciągach oraz nadprożach: wg detali konstrukcyjnych.

WIEŃCE.

Wszystkie wieńce WP-A zaprojektowano  o wymiarach 24,0x20,0cm. Wieniec  należy wykonać wzdłuż ścian
nośnych,  zewnętrznych  i  wewnętrznych..  Wieniec  należy  wykonać  z  betonu  C20/25.  Zbrojenie  podłużne
wieńca  stanowią 4ø12 ze stali RB500 A-(IIIN), natomiast zbrojenie poprzeczne stanowią strzemiona dwucięte
ø6 w rozstawie co 25,0cm ze stali RB500 A-(IIIN). Otulina wieńców wynosi 2.5 cm liczona do strzemiona . 
Wszystkie wieńce WP-B zaprojektowano  o wymiarach 24,0x20,0cm. Wieniec  należy wykonać wzdłuż ścian



nośnych,  zewnętrznych  i  wewnętrznych..  Wieniec  należy  wykonać  z  betonu  C20/25.  Zbrojenie  podłużne
wieńca  stanowią 2ø12 ze stali RB500 A-(IIIN), natomiast zbrojenie poprzeczne stanowią strzemiona dwucięte
ø6 w rozstawie co 25,0cm ze stali RB500 A-(IIIN). Otulina wieńców wynosi 2.5 cm liczona do strzemiona . 
Wszystkie wieńce WP1 zaprojektowano  o wymiarach 24,0x20,0cm. Wieniec  należy wykonać wzdłuż ścian
nośnych,  zewnętrznych  i  wewnętrznych..  Wieniec  należy  wykonać  z  betonu  C20/25.  Zbrojenie  podłużne
wieńca  stanowią 4ø12 ze stali RB500 A-(IIIN), natomiast zbrojenie poprzeczne stanowią strzemiona dwucięte
ø6 w rozstawie co 25,0cm ze stali RB500 A-(IIIN). Otulina wieńców wynosi 2.5 cm liczona do strzemiona .
Wszystkie wieńce WA zaprojektowano  o wymiarach 24,0x15,0cm. Wieniec  należy wykonać wzdłuż  ścian
nośnych,  zewnętrznych  i  wewnętrznych..  Wieniec  należy  wykonać  z  betonu  C20/25.  Zbrojenie  podłużne
wieńca  stanowią 4ø12 ze stali RB500 A-(IIIN), natomiast zbrojenie poprzeczne stanowią strzemiona dwucięte
ø6 w rozstawie co 25,0cm ze stali RB500 A-(IIIN). Otulina wieńców wynosi 2.5 cm liczona do strzemiona . 

WIĘŹBA DACHOWA

Zaprojektowano wiązary dachowe w rozstawie co ok.90 cm. 
Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, opartej za pośrednictwem wiązarów drewnianych na nośnych
ścianach zewnętrznych.
Elementy dachu należy stężyć wiatrownicami oraz tężnikami kalenicowymi i pośrednimi.
Elementy więźby należy łączyć na wcięcia ciesielskie lub alternatywnie na złącza typu BMF. 
Styk  wszystkich  elementów  drewnianych  więźby  dachowej  należy  zaizolować  dwiema  warstwami  papy
asfaltowej. 
Więźbę dachową w kierunku poprzecznym należy usztywnić za pomocą taśm perforowanych. W przypadku
nie stosowania taśm perforowanych należy wykonać tradycyjne wiatrownice drewniane z desek o przekroju
4x12cm. Ostateczne pokrycie usztywniające powinno być wykonane w postaci pełnego deskowania z desek
lub płyty OSB-3.
Od strony zewnętrznej wiązary należy wykonać stężenie sztywne wiązarów poprzez zastosowanie sztywnej
tarczy z płyt OSB-3 gr 18 mm
Więźbę dachową należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz odpowiednio zaimpregnować środkami
przeciwwilgociowymi i ogniochronnymi zgodnie z zaleceniami producenta wybranego preparatu.

Mocowanie głównych elementów konstrukcji.

Kotwienie do wieńca
Wiązary o grubości 50 mm mocować do wieńca za pomocą kątowników KP-1 w ilości 2 szt./węzeł. Kątownik 
mocować do wiązara śrubą M12/100 kl. 5.8 oraz gwoździami pierścieniowymi Anchor 4x40 w ilości min. 2 
szt./skrzydełko kątownika. Styk wiązara z wieńcem zabezpieczyć warstwą folii.

Stężenia dachowe-według projektu  montażowego dostawcy .

Wytyczne montażu konstrukcji.

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić zgodność wykonania wieńców
(wysokości) z przyjętymi w projekcie . W przypadku różnicy w wysokości usytuowania wieńców w stosunku do 
podanych przekraczającej wartość dopuszczalną (zgodnie z wytycznymi wykonywania oraz odbioru robot 
budowlanych) należy skontaktować się z projektantem.
2. Wszystkie połączenia śrubowe realizować poprzez zastosowanie śrub odpowiedniej klasy (wg opisu) 
stosując jednocześnie obustronnie podkładki stalowe (wg PN79/M-82019).
3. W czasie montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podpory (wieńce, ściany) powinny posiadać 
pełną wytrzymałość przewidzianą w projekcie.
W przypadku gdy materiał podłoża - wieńca (beton) nie posiada wytrzymałości
założonej w projekcie konstrukcji budynku, kotwienie elementów konstrukcji dachu
jest możliwe po uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji .
4. Usytuowanie kotew w elementach betonowych, murowych należy wykonywać z zachowaniem minimalnych,



dopuszczalnych odległości od krawędzi i rozstawów osiowych zgodnie z wytycznymi producenta.
5. Wiązary należy montować dźwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia.
6. Montaż wiązarów rozpocząć od dwóch wiązarów usztywnionych poprzecznie stężeniami.
7. Kolejne wiązary należy montować łącząc je z poprzednimi za pomocą stężeń.
8. Nie dopuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu (składowania materiałów
pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartości przewidziane w projekcie konstrukcji.
9. Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi należy 
zabezpieczyć poprzez przełożenie warstwą folii .
10. W trakcie montażu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego należy uwzględnić (zgodnie z 
projektem architektonicznym) sposób wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia połaci. Do wykonywania 
połączeń elementów konstrukcji należy stosować śruby i gwoździe cynkowane.
11. Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac na 
wysokości.

Uwaga. Projekt wiązarów uzgodniony z inwestorem należy niezwłocznie skonsultować z projektantem 
budynku w zakresie występujących sił ostatecznie przyjętych do obliczeń wiązarów przez firmę 
wykonawczą.

POSADZKI NA GRUNCIE
Płyty posadzek betonowych o gr. 15 cm należy wykonac z betonu min. C12/15 na podkładzie piaskowo-
żwirowym o gr. min 30 cm i zagęszczeniu ID-0.97. Zbrojenie płyty podbetonu należy wykonać w postaci siatek 
zgrzewanych o średnicy ø 4,5 w rozstawie oczek co 15 cm ze stali A-IIIN. Płyty oddylatowac od ścian 
fundamentowych taśmami dylatacyjnymi. 

STROP

Konstrukcję nośna stanowi strop z płyt kanałowych   . 
Wysokość: 20 cm
Szerokość: 60 cm
Klasa betonu: C40/50
Rozpiętość: max 6.30 m
Odporność ogniowa: REI 60 

Dopuszcza się zmianę producenta płyt kanałowych przy zachowaniu wszystkich parametrów nośności.
Rozpiętość stropów – wg rysunku stropu. 
Płyty muszą być oparte równomiernie na całej swej szerokości. Należy je opierać na warstwie zaprawy
cementowej o konsystencji plastycznej, wyrównującej powierzchnię lub w przypadku płaskich powierzchni
np.  specjalnych  podkładek  PE,  dopuszczonych  do  stosowania  odpowiednią  normą  lub  aprobatą
techniczną.  Dopuszcza  się  bezpośrednie  opieranie  sprężonych  płyt  kanałowych  bezpośrednio  na
podporach (na sucho), w przypadku gdy oparcie jest realizowane na belkach stalowych lub podciągach
żelbetowych z równą i zeszlifowaną na gładko powierzchnią oparcia. Po ułożeniu płyt należy wyrównać
powierzchnie dolne poszczególnych płyt, za pomocą  specjalnej dźwigni lub przez dokonanie obciążeń
wstępnych, stosuje się także tymczasowe podpory montażowe. Po montażu płyt należy ułożyć wieńce i
zbrojenia przypodporowe. Przed rozpoczęciem betonowania powierzchnie boczne oraz czołowe należy
obficie zwilżyć wodą, tak aby podczas układania mieszanki betonowej powierzchnie te były mokre i nie
chłonęły  wody  z  mieszanki  zarobowej.  Wieńce  i  styki  między  płytami  należy  wypełnić  betonem  o
wytrzymałości  min.  C25/30  i  dobrze  go  zagęścić  np.  wibrując  specjalnie  do tego  celu  przeznaczoną
buławą. Beton w stykach powinien mieć maksymalne uziarnienie nie większe niż 8mm.

Obciążenia na strop :



- Obciążenie stałe charakterystyczne (bez ciężaru własnego stropu): g=3,82 kN/m2
- Obciążenie stałe obliczeniowe (bez ciężaru własnego stropu): g=5,16 kN/m2

- Obciążenie użytkowe charakterystyczne : q=1,00 kN/m2

Przyjęto płytę SPK20 5 ø12,5 REI 60 z katalogu firmy Konbet Poznań
Maksymalna rozpiętość płyty – 6,90 m
Dla podanej płyty SPK20 maksymalne dopuszczalne obciążenie zewnętrzne SGN – pd- 10,5 kN
Warunek nośności spełniony : pd=10,5 > g = 5,16
Dla podanej płyty SPK20 maksymalne dopuszczalne obciążenie zewnętrzne SGU – pka2b - 7,80 kN
Warunek nośności spełniony : pka2b=7,80 > q = 3,82

IZOLACJE TERMICZNE
Izolacje termiczne ścian dwuwarstwowych: wełna mineralna  gr. 25; 20 cm
Izolacje wieńcy i nadproży: wełna mineralna  gr. 25; 20 cm
Izolacje termiczne ścian cokołowych: styropian XPS gr. min. 12 cm
Izolacje termiczne dachu: styropian dachowy gr. 30 cm.

HYDROIZOLACJE:
Wszystkie izolacje wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
- podwaliny i stopy fundamentowe: zabezpieczone powłoką izolacyjną   
  przeciwwilgociową – powłoki bitumiczne; poziomo papa termozgrzewalna
- posadzka na gruncie: zabezpieczona powłoką izolacyjną przeciwwilgociową 
- dach: membrana

MATERIAŁY WEWNĘTRZNE

Stolarka drzwiowa typowa zgodnie z katalogiem wybranej firmy:
a) drzwi wewnętrzne:

• drzwi wewnętrzne pełne płaskie, asymetryczne dwuskrzydłowe (drzwi Dw2) ościeżnica ukryta 
aluminiowa, zawiasy ukryte. Wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowej lub „plaster miodu” 
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; rama ukryta, bez przylgowe „drzwi ukryte”.

Drzwi dzielone zgodnie z zestawieniem stolarki. Dodatkowe informacje zgodnie z 
zestawieniem stolarki.

• drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone,  na profilu aluminiowym zimnym drzwiowym 
(drzwi Dw11), kolorystyka profili zgodna z paletą RAL 7016. Szklenie ze szkła bezpiecznego. 
Wyposażone w cztery zawiasy, zamek dostosowany pod wkładkę patentową. Dymoszczelne

Drzwi dzielone zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki.

•  drzwi wewnętrzne pełne płaskie (drzwi Dw2,Dw4, Dw5, Dw6, Dw7,Dw9, Dw10); rama skrzydła 
z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowej lub „plaster miodu” 
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; rama obustronnie obłożona płytą HDF w kolorze
zgodnym z zestawieniem stolarki. Profil krawędzi skrzydła „K”; ramiak zewnętrzny skrzydła 
okleinowany w kolorze skrzydła. Wyposażone w dwa zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod
wkładkę patentową. Ościeżnica regulowana, wyposażona w dwa zawiasy czopowe, oklejona w 
kolorze skrzydła; uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy. Dodatkowo  drzwi Dw6 otwierane 
w systemie 180º. Wszystkie drzwi Dw5, Dw6, Dw7, Dw10 wyposażone w podcięcie 
wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022 m2. Dodatkowe informacje zgodnie z 
zestawieniem stolarki.

• drzwi wewnętrzne pełne płaskie, jednoskrzydłowe (drzwi Dw8) ościeżnica ukryta aluminiowa, 
zawiasy ukryte. Wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej otworowej lub „plaster miodu” wzmocniona



wewnętrznym ramiakiem ze sklejki; rama ukryta, bez przylgowe „drzwi ukryte”.
Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki. Wszystkie drzwi  Dw9 wyposażone w
podcięcie wentylacyjne o powierzchni netto nie mniejszej niż 0,022 m2. Dodatkowe informacje
zgodnie z zestawieniem stolarki.

• drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone z doświetlami bocznymi i górnym,  na profilu 
aluminiowym zimnym drzwiowym  (drzwi Dw1), kolorystyka profili zgodna z paletą RAL 7016. 
Szklenie ze szkła bezpiecznego. Wyposażone w cztery zawiasy, zamek dostosowany pod 
wkładkę patentową. Drzwi dzielone zgodnie z zestawieniem stolarki.

Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki.
b) drzwi zewnętrzne:

• drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone na profilu aluminiowym ciepłym drzwiowym w 
systemach fasadowych ; kolorystyka profili zgodnie z paletą RAL 9016. Szklenie ze szkła 
bezpiecznego; wyposażone w samozamykacz górny z ramieniem, kolor srebrny, mocowany po 
stronie wewnętrznej drzwi (wewnątrz budynku).
Drzwi dzielone zgodnie z zestawieniem stolarki.

Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki.
• drzwi zewnętrzne p.poż. (EI30): drzwi jednoskrzydłowe, pełne (drzwi Dz1), kolorystyka zgodna z

paletą RAL 7016.  Wyposażone w zawiasy, zamek dostosowany pod wkładkę patentową. 
Uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle; uszczelka ognioodporna w 
ościeżnicy; uszczelka progowa ruchoma w skrzydle. Drzwi dzielone symetrycznie wymiary 
podane zestawieniu drzwi.

• Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki.

Uwaga:
Wymiary drzwi wg rysunków rzutów poszczególnych kondygnacji oraz zestawienia stolarki 
drzwiowej w projekcie budowlanym. Wszystkie wymiary przed zakupem i montażem stolarki 
drzwiowej sprawdzić na budowie!!!

Podłogi :
W projekcie zastosowano   płytki ceramiczne i podłogi z wykładziny obiektowej

• pomieszczenia 1.33; 1.34; 1.35; 1.31; 1.32; 1.27; 1.30; 1.29; 1.25; 1.26;  1.25; 1.24; 1.23; 1.21; 
1.22; 1.20; 1.19   płytki ceramiczne:

- wymiary: min 30,0 x 30,0 cm
- kolor: biały zbliżony do RAL 9016
- odporność na plamienie: min. klasa 5
- ścieralność: min. 3
- płytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp
- w pomieszczeniach, w których na ścianach nie występuje okładzina z  płytek ceramicznych,

zastosować cokoliki wysokości 15 cm – wg  wybranego rodzaju płytek podłogowych.
- fugi niebieskie zbliżone do RAL 5014

• pomieszczenie 1.37 i 1.39  - płytki ceramiczne
- wymiary: 20x20 cm
- kolor: fioletowy zbliżony do 4009

                                - odporność na plamienie: min. klasa 5
     - ścieralność: min. 3
     - płytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp

      - fugi fioletowe zbliżony do RAL 4009
      - antypoślizgowe R 10 

• pomieszczenie 1.41 i 1.43 - płytki ceramiczne
- wymiary: 20x20 cm
- kolor: zielony zbliżony do 6019

                                - odporność na plamienie: min. klasa 5
     - ścieralność: min. 3



     - płytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp
      - fugi zielone zbliżone do RAL 6019

      - antypoślizgowe R 10 

• pomieszczenie 1.47 i 1.45 - płytki ceramiczne
- Wymiary: 20x20 cm
-kolor: żółty zbliżony do 1018

                                - odporność na plamienie: min. klasa 5
     - ścieralność: min. 3
     - płytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp

      - fugi żółte zbliżone do RAL 1018
      - antypoślizgowe R 10 

• pomieszczenie 1.49 i 1.51 - płytki ceramiczne
- Wymiary: 20x20 cm
- kolor: czerwony zbliżony do 3012

                                - odporność na plamienie: min. klasa 5
     - ścieralność: min. 3
     - płytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp

      - fugi czerwone zbliżony do RAL 3012
      - antypoślizgowe R 10 

• pomieszczenie 1.55 i 1.53 - płytki ceramiczne
- wymiary: 20x20 cm
- kolor: niebieski zbliżony do 5014

                                - odporność na plamienie: min. klasa 5
     - ścieralność: min. 3
     - płytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp

      - fugi niebieski zbliżone do RAL 5014
      - antypoślizgowe R 10 

• pomieszczenie 1.18; 1.17; 1.16; 1.15; 1.14; 1.2; 1.3; 1.1; 1.4; 1,6; 1.28; 1.5; 1.7; 1.8; 1.13; 
1.12; 1.11; 1.9; 1.10; 1.36; 1.38; 1.40;  1.42; 1.44; 1.46; 1.54; 1.52;  1.50; 1.48  wykładzina 
obiektowa – deska prostokątna układana na mijankę (równą połowie długości płytki)

                            - wzór drewno -zbliżony do koloru - skandynawski świerk
                            - nawierzchnia- panel  LVT 

- antypoślizgowe R10
- trudno zapalna Bfl-s1
- grupa ścieralności T
- Izolacja dźwięku w pomieszczeniu (tłumienie odgłosów na kroki) dB 77
-  Odporność na kółka foteli
- odporność na światło
- grubość całkowita 2mm
- grubość wartwy ścieralnej 0,30mm
- wymiar paneli 230x1500mm

                        
                         

         
Warstwy posadzki
- warstwa wykończeniowa (płytki lub wykładzina obiektowa LVT)
       - beton anhydrytowy gr 6cm

                                    - ogrzewanie podłogowe
                                    - folia systemu ogrzewania podłogowego 
                                    - styropian posadzkowy XPS 16 cm
                                    - folia budowlana 0,2 mm



                                    - beton c8/10 15 cm
                                    - podsypka piaskowa zagęszczana warstwami 30cm
                                     - grunt rodzimy

• przy drzwiach zewnętrznych (wiatrołap i na zewnątrz przed drzwiami) zastosować 
wycieraczki: 

    zewnętrzne wycieraczka z stali ocynkowanej w kolorze naturalnym:
- 434 x 270 cm (1 szt.) przed drzwiami 

 - 155 x 93 cm (4 szt.) przed drzwiami
 - 110 x 70 cm (3 szt.) przed drzwiami 

    wewnętrzne do montażu w posadzce (22,0 mm):
- 165 x 90 cm (5 szt.) przed drzwiami 

 - 110 x 70 cm (3 szt.) przed drzwiami
   Wycieraczka stalowa zewnętrzna oczyszczania zgrubnego. 
   Wycieraczka aluminiowa wewnętrzna, osuszająca, wyposażona we wkład    

                                rypsowy wykonany z polipropylenu z żeberkowym układem włókien.      
                                Wycieraczki montowane w ramach aluminiowych wykonanych z      
                                kątowników 25 x 25 x 2 mm. Parametry wg katalogu firmy. 

Ściany.
W projekcie zastosowano tynki gipsowe maszynowe, płytki ceramiczne, panele ścienne, wykładzine 
korkową, zieloną ścianę z chrobotka.

• tynki na ścianach: ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym istniejące ściany 
wyrównać gładzią gipsową gr. 3mm i pomalować zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia 
malowany dwukrotnie farba zmywalną, , kolor zbliżony do RAL 9016 .

• pomieszczenia sanitarne (łazienki, WC, pomieszczenia gospodarcze ) do wysokości 2,0 m od 
poziomu posadzki płytki ceramiczne:

- wymiary: 30,0 x 30,0 cm
- kolor: biały zbliżony do RAL 9016
- odporność na plamienie: klasa 4
- ścieralność: 4
- płytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp

 - fugi niebieskie zbliżony do RAL 5014

• pomieszczenia 1.37; 1.39;  1,41; 1.43; 1.47; 1.45; 1,49; 1.51; 1.55; 1.53 do wysokości 2,0 m od 
poziomu posadzki płytki ceramiczne:

- wymiary: 20,0 x 20,0 cm
- kolor: biały zbliżony do RAL 9016
- odporność na plamienie: klasa 4
- ścieralność: 4
- płytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp
- fugi białe zbliżone do RAL 9016

• Komunikacja (1.3; 1.4, 1.7; 1.9, 1.11; 1.13 do wysokości 2m od poziomu posadzki – panel 
ścienny drewnopodobny PVC

- kolor: skandynawski świerk
- odporny na uderzenia, odkształcenia
- odporne na negatywne skutki działania środków do zwykłego czyszczenia, dezynfekcji i 
antyspetycznych
grubość panelu 2mm
- trudno zapalne 
- wieloformatowe arkusze z możliwością przycięcia (300x120cm)
- lokalizacja materiału według rysunków kładu ścian



• Komunikacja (1.3) ściana z chrobotka reniferowego
- kolor : Forest green (ciemna zieleń)
- Struktura gęsta i zwarta
- grubość całkowita 5-6cm
- panel z chrobotka 150x50cm
- materiał trudnopalny 

- Certyfikat Niepalności

- lokalizacja materiału według rysunków kładu ścian

• Ściana z korka w salach przedszkolnych do wysokości 2m od poziomu posadzki 

- 100% korek

-  kolor naturalny

- grubość 8mm

- rolka o szeokości 100cm 

- antystatyczny, wodoodporny

-  lokalizacja materiału według rysunków kładu ścian

 Sufity:
W projekcie zastosowano sufity modułowe kasetonowe:

• sufit podwieszany modułowy w systemie OWA: 
Pomieszczenie: 1.33; 1.34; 1.35; 1.31; 1.32; 1.27; 1.30; 1.30; 1.29; 1.25; 1.26; 1.27; 1.24; 
1.23; 1.22; 1.21; 1.20; 1.19; 1.18; 1.17; 1.16; 1.15; 1.14; 1.36; 1.38; 1.40; 1.42; 1.44; 1.46; 
1.48; 1.50; 1.52; 1.54
- wymiary: 60 x 60 x 0,12 cm
- kolor panel: biały zbliżony do RAL 9016
- kolor listw: biały zbliżony do RAL 9016
- przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej
- posiadający wymagane atesty
- konstrukcja systemowa.

• sufit podwieszany modułowy w systemie OWA:
Pomieszczenie: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1;5; 1.6; 1.28; 1.7; 1.8; 1.13; 1.11; 1.12, 1.9; 1.10  
- wymiary: 60 x 60 x 0,12 cm
- kolor panel: niebieski zbliżony do RAL 5014
- kolor listw: niebieski zbliżony do RAL 5014
- przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej
- posiadający wymagane atesty
- konstrukcja systemowa.

Rozmieszczenie sufitów zgodnie z rysunkami rozmieszczenia sufitów w projekcie wykonawczym; 
ostateczną kolorystykę ustalić z Inwestorem i projektantem przed przystąpieniem do wykonania.

Wyposażenie podstawowe:
• zestawy uchwytów łazienkowych przystosowujących łazienkę dla osób niepełnosprawnych 

(dotyczy pomieszczeń o numerze: 1.20; 1.37; 1.39), o wymiarach: stały wc o długości 75 cm (1 
szt.), podnoszony wc o długości 75 cm (1 szt.), stały umywalkowy o długości 50 cm (2 szt.), 
Materiał: stal nierdzewna polerowana. Ilości poręczy są sumą ze wszystkich pomieszczeń z 
takim wyposażeniem. Montaż zgodnie z zaleceniami wybranego producenta poręczy.

• Wyposażenie szatni odzieżowej pom 1.5.:



- szafki przedszkolne na odzież wierzchnią 
- ławki do siedzenia 
Ilość i rodzaj według zestawienia

• Wyposażenie szatni pom. 1.14:
- Szafki na odzież  :wymiary min. 40x30x150cm:
Szafki na idzieź konstrukcja z blachy stalowej zgrzewanej, grubość min 0,8mm, pokryta farbą 
proszkową, drzwi wyposażone wywietrzniki, W szafce drążek na ubrania, dwa haczyki (jeden na 
drążku, drugi na stałe na ścianie szafy), półka, szafki zamykane zamkiem cylindrycznym z 
jednopunktowym ryglowaniem, do każdej szafki minimum dwa klucze na szafkę. Szafki 
posiadają możliwość skręcenia ze sobą. Kolorystyka w kolorze RAL. Konstrukcja i drzwi w 
koloerze niebieskim
Ilość i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.. Szafy zgodne z miedzynarodową normą jakości ISO
9001:2008, posiadają atest higieniczny.

• Wyposażenie sanitariatów  pom. 1.21; 1.20; 1.22; 1.23; 1.37; 1.39;  1,41; 1.43; 1.47; 1.45; 1,49; 
1.51; 1.55; 1.53 ; 1.35:
Stalowe, wandaloodporne, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, posiadające 
odpowienie atesdty, mi.in atest higieniczny
- pojemniki na mydło w płynie – dla każdej umywalki i jeden dla każdego prysznica
- suszarki do rąk lub pojemniki na ręczniki wielorazowe – jeden na każdą umywalnie
- kosze na odpady stałe jeden na każdą łazienkę/umywalnie
- podajniki do papieru toaletowego – 1 na każdą kabinę
Ilość i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

• Wyposażenie pomieszczenia 1.33; 1.34.
- zlewozmywak 50 x 45 cm na wysokości 50 cm ze stali nierdzewnej
- szafa na sprzęt porządkowy – konstrukcja z blachy stalowej zgrzewanej, grubość min 0,8mm 
pokryta farbą proszkową, drzwi wyposażone w wietrzniki. Szafa przedzielona jest przegrodą na 
dwie częśći: w lewej cześci znajdują się cztery półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt 
narzędzia do sprzątania. Na bocznych ściankach szafek znajdują się otwory umożliwiające 
skręccania kilku szafek do siebie. Szafka zamykana jest zamkiem kluczowymz trzypunktowym 
ryglowaniem. Szafky zgodnie z miedzynarodowywą normą jakości ISO 9001:2008, posiadają 
atest higieniczny
Ilość i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

• Wyposażenie kuchni 1.31; 1.32; 1,27; 1.28; 1.29; 1.30, 1.25; 1.26
- blaty do rozładunku naczyń 120x60cm,
- baty na termosy cateringowe 185x45cm,  
- blat do przygotowywania porcji posiłków  (śniadanie, podwieczorek) 220x90cm
- blat do przygotowywania porcji posiłków  (obiady) 198x120cm
- kuchenka z okapem (4palniki, idukcja) – 1szt.
- piekarnik 1szt.
- zlewozmywaki jednokomorowe kuchenne (50x45cm) - szt.
- zlewozmywaki dwukomorowe kuchenne (80x55cm) - 2szt.
- wózki kateringowej – 10szt.
- szafa przelotowa na naczynia brudne i czyste – kredens 60x120cm – 2szt.
- zmywarka przemysłowa – 1szt.
- lodówki przemysłowa - 1szt
- blat roboczy 678mb
- regały magazynowe – 2,80mb
- szafki kuchenne – 6,78mb

Rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

• Obudowy sanitariatów z płyt melaminowych
- wymiary: h= 2,0 m obrys zgodnie z rzutem parteru



- wyposażone w drzwi z zawiasami systemowymi oraz zamykaniem 
- płyta grubości 2,8 mm
- łączniki płyt i konstrukcja systemowa
- kolor  płyty biały RAL zbliżony do 9016, 
- kolor konstrukcji szary zbliżony do  szary RAL 9016

• Pomieszczenia socjalne (1.19; 1.24)
- stoły - 4szt
- krzesła - 24szt
- zlewozmywak kuchenny dwukomorowy 80x55cm -1szt.
- zmywarka -2szt.
- lodówka -2szt
- płyta grzewcza 2szt. – 4 palniki, indukcja
- blat roboczy – 2,75 mb
- blat roboczy – 3,41mb
- szafki kuchenne – 2,75 mb 
Ilość i opis według zestawienia

• Pomieszczenia biurowe (1.18; 1.17)
- biurka – 3szt
- krzesła - 5szt
- szafki – 9,64mb
Ilość i opis według zestawienia

• Gabinet (1.16)
- biurka - 1szt
- krzesła – 7szt
- stolik do zajęć logopedycznych - 1szt
- szafki – 6,32mb
Ilość i opis według zestawienia

• Magazyn (1.15)
- szafki – 3,90 mb

• Komunikacja (1.3)
- meble na ścianie tj. półki siedziska, panele sensoryczne według rysunku kładu 
- mebel wielofunkcyjny według rysunku kładu
- siedziska piankowe o średnicy 80cm i zróżnicowanej wysokości 20-50
- rzutnik
- donica o średnicy 200cm i wysokości 120:
Palma biczowa – Rapis excelssa – 1 szt (roślina w pojemniku, roz. rośliny do posadzenia 2m)
Na dnie należy nasypać warstwę drenującą (żwir, keramzyt), następnie warstwę włókna  i 
wypełnić odpowiednim podłożem dostosowanym do danej rośliny
- zegar o średnicy
- panele sensoryczne 
Opis i ilość według zestawienia

• Sale przedszkolne 
- szafki
- półki
- szafy na pościel
- szafy na materace
- stoliki
- ławki  
Ilość i opis według zestawienia 



MATERIAŁY ZEWNĘTRZNE

 Ściany:
a) tynk: tynk zewnętrzny cienkościenny w systemie silikonowym na styropianie lub wełnie kamiennej . Kolorystyka i
rozkład kolorów wg rysunków elewacji.
• zaprawa mineralna do przyklejenia styropianu lub wełny kamiennej;
• zaprawa mineralna wysokoelastyczna do zatapiania siatki wzmacniającej;
• siatka wzmacniająca;
• silikatowy podkład barwiony korygująco - odcinający;
• wyprawa tynkarska silikonowa – faktura baranek 1,2 mm

Wyprawy tynkarskie wykonać w oparciu o system ociepleniowy jednego producenta w celu uniknięcia niespójności
poszczególnych składników warstw ocieplenia.

b) Okładzina drewniana – lokalizacja wg rysunków elewacji
• Drewno konstrukcyjne ( świerk skandynawski) – mocowanie niewidoczne 
• grubość deski 3cm, szerokość deski od 10do15cm
• deski na elewacji układać pionowo 
• zabezpieczyć impregnatem – nie zmieniającym koloru naturalnego drewna
• Gęstość przy 12-15 % wilgotności 430-470kg/m2

c) Stal kortenowska – stosowana na elewacji
• grubość 1,0-1,5mm
• stop A243 – COR-TEN A lub A588/A606 – COR – TEN B
• Granica plastyczności MPa 310
• wytrzymałość na rozciąganie MPa 450
• patynowana
• podział stali według rysunków na elewacji 

Okładziny  wykonać  w  oparciu  o  system  ociepleniowy  jednego  producenta  w  celu  uniknięcia  niespójności
poszczególnych składników warstw ocieplenia.

Rozmieszczenie  kolorystyki  oraz  wygląd  elewacji  wg  rysunków  kolorystyki  elewacji  w  projekcie  wykonawczym.
Ostateczną kolorystykę przed wykonaniem skonsultować z Inwestorem i projektantem.

 Obróbki blacharskie – należy zastosować obróbki blacharskie systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze zgodnie z rysunkami elewacji.

Stolarka okienna – z profili aluminiowych okiennych wg technologii wybranej firmy, kolor profili RAL7016, z szybami ze
szkła bezpiecznego: szkło bezpieczne. Współczynnik U(max) = 0,9 W/m2K.
Istnieje możliwość zastosowania innego zestawu szybowego o zbliżonych lub lepszych parametrach jeśli wymaga tego
wybrany system profili okiennych lub konieczny jest inny podział kwater. Szyb ze szkła bezpiecznego laminowanego lub
hartowanego.

Parapety:
W oknach wykonanych w systemie fasadowym – parapety systemowe w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji.  W
pozostałych oknach parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze dopasowanym do stolarki.
Parapety wewnętrzne – wg zestawienia stolarki.

 Dach - pokrycie dachowe:



Membrana dachowa:
• gramatura – 120 g,
• NRO
• kolor: biały.
• Grubość 1,2 mm
• Klasa odporności ogniowej A1

        Zielony dach ekstensywny:
 

• warstwa wegetacyjna – 10cm - mieszanka rozchodników i ziół . W postaci mat wegetacyjnych.  W skład mat
wchodzą różne odmiany rozchodnika Sedum i mieszkanka ziół nie wymagających specjalnej pielęgnacji

• geowłóknina filtracyjna
• mata ochronna 
• hydroizolacja EPDM i obróbka blacharska krawędzi 
• termoizolacja (EPS 200)20cm
• warstwa spadkowa z keramzytobetonu / lekkiego betonu
• paroizolacja 
• strop 20cm 
• tynk wewnętrzny - 2cm

 

     
Rynny i  rury  spustowe – w systemie podtynkowym, mocowania systemowe wg katalogu wybranej  firmy.  Przed
wykonaniem kolorystykę skonsultować z Inwestorem i projektantem.

UWAGA!
Rozmieszczenie  kolorystyki  i  wygląd  elewacji  wg  rysunków  w  projekcie wykonawczym.  Kolorystykę  przed
wykonaniem (w przypadku zmian) konsultować z Inwestorem i projektantem.

     Utwardzenia:
Utwardzenia wykonać z kostki betonowej typu „cegła” grubości 6 cm, niefazowanej w kolorze szarym, barwionej

              w całym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej 
             (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzą gruntu.

Układ warstw:
• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 6 cm,
• piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm,
• piasek z cementem 4:1  stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm,
• piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 8 cm
• ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych

Fugi między kostką należy wypełnić np. piaskiem z dodatkiem wody. Jeżeli jest to konieczne należy po upływie 
              około 1 roku uzupełnić piaskowanie. Projektuje się obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z betonu 
               B15 na warstwie ubitego piasku (warstwa odsączająca) grubości około 8cm.
   

Utwardzenia wykonać z kostki betonowej typu „cegła” grubości 8 cm, niefazowanej w kolorze szarym, barwionej
              w całym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej 
             (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzą gruntu.

Układ warstw:
• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm,
• podsypka piaskow-cementowa 4:1  gr. 3 cm,
• podbudowa nośna – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5mm gr 30cm
• warstwa odsączająca 10cm
• ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych

Fugi między kostką należy wypełnić np. piaskiem z dodatkiem wody. Jeżeli jest to konieczne należy po upływie 
              około 1 roku uzupełnić piaskowanie. Projektuje się obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z betonu 
               B15 na warstwie ubitego piasku (warstwa odsączająca) grubości około 5cm.

Jezdnia droga musi  utrzymać nacisk 100 kN na oś



Nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw (lokalizacja według planu zagospodarowania):
kolorystyka wg wzornika RAL: 
Light blue RAL 5012(277,7m2)
Green RAL 6011 (194,7m2)
Purple RAL 4005 (31,3m2) 
Bright Red RAL 1001 (40,9m2) 
Układ warstw:

• warstwa ścieralna – nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm
• podbudowa elastyczna – ET gr 35mm
• konstrukcja z mieszanki z kruszywa mineralnego (melafir) 0-31,5 mm – gr 5-7cm
• konstrukcja z mieszanki z kruszywa mineralnego (granit) 0-63mm, gr 10cm
• piasek ubity, frakcja 0-2mm gr 10cm (ostatnia warstwa zależy od warunków terenowych)

Nawierzchnia z sztucznej trawy:
Układ warstw: 

• trawa syntetyczna ( polietylen 100%, wysokość włókna 30mm, gęstość min 97000 włókien/m2)
• warstwa wyrównująca z kruszywa kamiennego (fr. 0–4mm) – 4cm
• warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)-5cm
• warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr 31,5-63mm) – 10cm
• Warstwa odsączająca z piasku – 10cm 
• grunt rodzimy

Uwagi:
Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 

              opracowanym dla określonego zastosowania.

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami.

 Płot
-Płot drewniany (świerk skandynawski) wys. 100cm, deski dopasowane z szerokością deski elewacyjnej. 
Montowany na ramie stalowej malowanej proszkowo w kolorze antracytowym (RAL 7016). 
-Furtka drewniana (świerk skandynawski) na ramie stalowej kolor (RAL7016) wys. 100cm, szer. 100cm, deski 
dopasowane z szerokością deski elewacyjnej. Furtka zawiera zamek na klucz i dwa zawiasy.

Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania 

 Zadaszenie
- Zadaszenie z trójwarstwowej tkaniny- wodoodporne , 100% zacieniające, odporna na nagrzewanie, odporna 
  na promienie UV, niepalna z PVC
- kolor tkaniny – jasny beż 
- automatyczne sterowanie – napęd elektryczny
- sterowanie czujnikiem pogody – składanie i rozładanie na wiatr i deszcz
- konstrukcja odporna na wiatr do 50km/h
- systemowe odprowadzanie wody
- na prowadnicach systemowych

Lokalizacja zgodnie z projektem

Wyposażenie ogródków przy salach przedszkolnych:
- Donice do warzywniaka - wymiar: 100x100x20cm, 100x100x40cm, 100x100x60cm, 100x100x80cm
- karmik
- lupa
- panel spinaczkowy na ścianę elewacyjną 120x60cm
- panel edukacyjny na ścianę elewacyjną 120x60cm 
Opis i ilość według osobnego zestawienia, lokalizacja zgodnie z projektem



Wyposażenie placu zabaw / mała architektura:
- trampolina integracyjna
- warownia
- piaskownica integracyjna
- lupa
- lokomotywa
- domek
- karmik dla ptaków
- kółko i krzyżyk
- liczydło
- słupki
- karuzela integracyjna
- bujak sprężynowy 
- samochód drewniany ciężarówka 
- megafon
- cymbałki 
- dzwonki
- bębny 
- samochód drewniany taxi
- kosze na śmieci
- sojak na rowery
- ławki
Opis i ilość według osobnego zestawienia, lokalizacja zgodnie z projektem

Wiata śmietnikowa:
- furtka dwuskrzydłowa
- ukryte zawiasy (pełne otwarcie)
- klamka oraz zamek hakowy ze stali nierdzewnej
  regulowane stopy
- wypełnienie w formie kasetonów z blachy stalowej o gr 0,7mm z możliwością perforacji
- modułowa konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo wg palety RAL
- kolor RAL 7016
- otok blaszany
- pokrycie dachu blachą trapezową powlekana powłoką poliestrową
- Zintegrowany system odwodnienia
- wymiary: 330x300cm
- wysokość: 260cm

UWAGA : wszystkie elementy wyposażenia nawierzchni powinny posiadać właściwe- wymagane 
właściwymi przepisami atesty dopuszczające do użytkowania w określone niezbędne atesty do użytkowania 
przez dzieci i młodzież. 



Materiał roślinny:
• Dobór gatunków 

W projekcie wykorzystano 2 gatunki drzew liściastych

W projekcie użyto gatunki o niskich wymaganiach glebowych i pielęgnacyjnych, znoszących nasłonecznienie i 
zacienienie. Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyróżniają się wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym 
pokrojem, bogatą i zmienną kolorystyką liści i kwiatów.  

Drzewa liściaste
Lp
.

Nazwa łacińska Nazwa polska ilość Opis sadzonki

1 Carpinus betulus ‘Lucas’ Grab pospolity ‘Lucas; 42szt Drzewa w 
pojemnikach. 
Wysokość w 
sprzedaży 2m

2 Liguidambar styraciflua ‘ Lene Roberts’ Ambrowiec amerykański ‘ Lene Roberts’ 1szt. Drzewa w 
pojemnikach. 
Wysokość w 
sprzedaży 4,5m. 

3 Malus ‘Adirondack’ Jabłoń ‘Adirondack’ 18szt Jednopienna. 
Szczepiona na pniu 
na podkładzie silnie 
rosnących. Wysokość 
w sprzedaży 2m

Rośliny okrywowe
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska ilość Opis sadzonki
1 Geranium mocrorhinum Bodziszek korzeniasty 62szt Bylina w pojemniku

• Przygotowanie terenu:
Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej. Z uwagi na 
nieurodzajną glebę, sadzenie drzew i krzewów winno się odbywać z całkowita zaprawą dołów ziemią 
urodzajną. Drzewa sadzić należy na taką samą głębokość jak rosły poprzednio w szkółce. Kontenery i wszelkie 
elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć. Jeżeli 
średnica cięcia jest większa niż 25mm należy zabezpieczyć odpowiednimi emulsyjnymi środkami 
powierzchniowymi. Doły pod drzewa należy wykonywać w podłożu. Wymiary dołów powinny dostosowane do 
wielkości bryły korzeniowej, aby umożliwić swobodne umiejscowienie bryły korzeniowej. Przy wykonywaniu 
dołów należy zwrócić szczególną ostrożność na to, aby nie uszkodzić warstw drenażowych. Dół wypełniamy 
ziemią urodzajną wzbogaconą nawozem w proporcji zależnej od kondycji gruntu i wymagań poszczególnych 
gatunków. Substrat stanowiący wypełnienie wokół korzeni drzew powinien być odpowiednio zagęszczony wodą
w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doły należy zapełniać warstwami zagęszczając tak, by nie
uszkodzić systemu korzeniowego. Należy starannie podlać drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczyć 
wolno rozkładający się nawóz w ilości 100g na każde drzewo (lub według wskazań na nawozach. 
W przypadku nasadzenia w nawierzchni poliuretanowej należy zastosować odpowiedni system, który zapewni 
ochronę korzeni i odpowiednio ukierunkuje korzenie. W efekcie drzewo odpowiednio głęboko się ukorzeni nie 
uszkadzając nawierzchni. W przypadku drzew wzdłuż działki w pobliżu utwardzonych nawierzchni należy 
zastosować ekrany i  moduły do ochrony nawierzchni. 

• Lokalizację poszczególnych gatunków wraz z podaniem więźby (określenie gęstości
sadzenia) przedstawiono na zagospodarowania terenu:
Grab pospolity ‘Lucas’ – sadzić co 4,5m od osi pnia drzewami
Jabłoń ‘Adirondack’ – sadzić co 4,5m od osi pnia drzewa



Bodziszek korzeniasty  - sadzić w liczbie roślin 1m2 na 8-10roślin
Ambrowiec amerykański Lene Roberts’ - jako soliter

• Do nasadzeń zieleni należy użyć materiał odpowiednio uformowany i przeznaczony do wysadzenia na miejsce 
stałe. Rośliny powinny być zahartowane, równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione, zachowywać odpowiednie 
proporcje między pniem, koroną i systemem korzeniowym. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania 
szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. 
System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, z bryłą ziemi. Nie należy sadzić roślin z 
odkrytym systemem korzeniowym. 

• Sadzonki drzew bylin muszą posiadać następujące cechy:
− przyrost ostatniego roku powinien być wyraźny i prosto przedłużać przewodnik,
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
− przewodnik i pień powinny być proste,
− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 
nieuszkodzona,
− u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku.
− pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,
− odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej
rośliny,
− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte 

• Palikowanie
Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema palikami i taśmami, zamocowanymi zgodnie z zasadami sztuki 
ogrodowej. 

• Cały teren pod inwestycję nie pokryty utwardzoną nawierzchnią i nie zajęty przez
nasadzenia drzew i krzewów, będzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje się
wysypanie 20 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebę należy przed siewem nasion wałować
wałem gładkim, a potem wałem kolczastym lub zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki
traw o składzie dostosowanym do podłoża gruntowego i do miejscowych warunków siedliskowych.
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego. Zakładanie trawników zaleca się prowadzić w okresie od początku maja do 
połowy września. W początkowej fazie wzrostu nasion traw należy zaopatrzyć trawnik w wodę 

Mieszanka traw na trawnik gazonowy, powierzchnia 1730,6m2

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Udział %
1 Lolium perenne życica trwała 20

2 Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kępkowa 30

3 Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona rozłogowa 15

4 Festuca ovina duriuscula kostrzewa owcza szczeciniasta 15

5 Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowa 20

• Łąka kwietna z gatunków wieloletnich 
powierzchnia: 624,2m2

Typ łąki należy dobrać do panujących warunków glebowych. Skład gatunkowy dopasowujemy do zastanych 
warunków. Łąka kwietna składa się z roślin dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) oraz traw 

Łąka ma trwały charakter i spełniać dodatkowe funkcje (oczyszczające, stabilizujące, retencjonujące, 
naturalistyczne). Łąki wieloletnie pełnię kwitnienia osiągają w drugim sezonie wegetacyjnym od wysiewu, 
dlatego można stosować domieszki gatunków jednorocznych (nie należy przekraczać 20% udziału roślin 



jednorocznych w mieszance). Łąki składające się z gatunków wieloletnich nie wymagają corocznego 
odtwarzania. W przypadku niezadawalającego efektu wizualnego można zastosować zabieg podsiewu łąki. 

UWAGA:

Należy zwrócić uwagę, że skład mieszanki to nie tylko skład botaniczny, ale także proporcje w jakich zmieszane
są nasiona poszczególnych gatunków. 

Jest to podyktowane różną wagą, wielkością i zdolności kiełkowania nasion oraz docelową wielkością roślin. 
Niewłaściwe proporcje mogą mieć duży wpływ na osiągnięty efekt. Zaleca się stosowanie mieszanek 
zbilansowanych pod kątem ilości nasion każdego gatunku (udział jednego gatunku nie powinien przekraczać 
15%). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistami od zakładania łąk lub botanikami 
specjalizującymi się w zagadnieniach dotyczących łąk. 

Teren należy zaorać i zbronować lub przygotować ręcznie przekopując łopatą i motyką. Wykonawca musi 
usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 50mm i 80% kamieni mniejszych niż 
50mm. Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 50mm oraz inne odpady muszą być 
usunięte z terenu. Warstwa powierzchniowa o grubości 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia musi 
mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i musi być wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w 
dokumentacji projektowej (odpowiednio wyprofilowane spadki). Ważne, aby glebę bardzo starannie rozdrobnić, 
w celu zapewnienia dobrych warunków do kiełkowania nasion. Teren należy wzbogacić wapmagiem lub 
dolomitem. Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia muszą być tak przygotowane, aby była pewność, 
że nie będzie na nich stagnowała woda. Łąki muszą być wysiewane późną wiosną lub wczesnym latem. 
Zabronione jest wysiewanie łąk jesienią. 
Sadzenie musi odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać, jeżeli warunki zewnętrzne 
mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które
utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w 
miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry. 

Konieczne jest, aby materiał siewny był suchy, niezawilgocony (optymalna wilgotność składników 
mieszanek to 7-10%), oraz pozbawiony śladów pleśni. Norma wysiewu dla mieszanek łąk 
kwietnych niezawierających nasion traw wynosi 1-3 g/m2 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne wspólne dla  robót  objętych niżej
wymienionymi specyfikacjami:

 1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8
 2. Roboty ziemne kod CPV- 45111200-0
 3. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7
 4. Konstrukcje betonowe i żelbetowe kod CPV- 45262311-4
 5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6
 6. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1
 7. Roboty pokrywcze kod CPV- 45261210-9
 8. Tynki i okładziny kod CPV- 45410000-4
 9. Posadzki kod CPV- 45430000-0
 10. Stolarka kod CPV- 45421000-4
 11.  Ślusarka  kod CPV- 45421110-8
 12. Roboty malarskie kod CPV- 45440000-3



 13. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
14. Roboty budowlane wykończeniowe, wyposażenie kod CPV- 45450000-6

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  ściany  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne
do spełnienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z
urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi  bez  bliższego  określenia  -  to  drogi,  przejazdy  ścieżki,  przejścia  nie  będące  drogami  publicznymi
znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy - teren, na którym są  wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub
czynności  pomocnicze  albo  prace  związane  z  budową  (np.  wytwarzanie  na  budowie  elementów
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń  techniczno -
ekonomicznych inwestycji  lub w dokumentacji  jednostadiowej  dla inwestycji  realizowanych przez jednostki
gospodarki  uspołecznionej,  oraz  plan  zagospodarowania  działki  budowlanej,  realizowane  przez  osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie
prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementów  budowlanych  (np.  wykonywanie  funkcji  kierownika  robót,  obiektu,  majstra  budowlanego);
sprawowanie  kontroli  i  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  wytwarzaniem  konstrukcyjnych  elementów
budowlanych  (np.  kontrola  techniczna  jakości  budowy,  obiektu,  wytwarzania  elementów  budowlanych,
techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna
robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie  stanowiące  stałego  wyposażenia  sprzętu  zmechanizowanego,  a
niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak:  zawiesia, uchwyty,  bloki przenośne, podstawki
ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów;
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy;
do obowiązków zamawiającego należy:  przekazanie  placu budowy,  przekazanie  dokumentacji  projektowej
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik  budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
notowania wydarzeń  zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  rejestrowania dokonanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru,
wykonawcą i projektantem.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do



wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita
modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)  istniejącego
połączenia.
Rysunki  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu
będącego przedmiotem robót.
Szerokość  całkowita obiektu (mostu /  wiaduktu) -  odległość  między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju
niosącego.
Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać
przewidywanych  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz  ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i  współrzędne punktów
głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze
pełnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne
terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  SST.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został
określony w dokumentacji  projektowej i  /  lub w SST to należy przyjąć  przeciętne tolerancje, akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna
tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów
lub  elementów  budowli  nie  znajdowały  się  w  przeważającej  mierze  w  pobliżu  wartości  granicznych.  W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto
możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i
zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z
dokumentacją  projektową  lub  SST,  i  wpłynęło  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie
materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST



D.00.00.,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Przed
przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z
odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i  pieszych.  Wykonawca
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być
akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  powinien  obwieścić
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych
powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska  naturalnego.  W  szczególności  Wykonawca  powinien  zapewnić  spełnienie  następujących
warunków:
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 o zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami,  paliwami,  olejami,   materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
 o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
 o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
 o możliwością powstania pożaru;
•  Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować  zniszczeń  w
środowisku naturalnym
•  Materiały  stosowane do  robót  nie  powinny  zawierać  składników zagrażających  środowisku,  o  stężeniu
przekraczającym dopuszczalne normy.
 Opłaty  i  kary  za przekroczenie  w trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
(2) Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. Jeżeli teren budowy
lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to
w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z
terenu  robót  powinny  być  oczyszczane  przez  filtrację  i  osadniki,  albo  inne  urządzenia,  które  redukują
zawartość  pyłów  i  innych  zanieczyszczeń  w  odprowadzanych  wodach  do  poziomu  nie  większego  od
występującego  w  naturalnych  zbiornikach  i  ciekach  wodnych,  do  których  są  odprowadzane.  Wody
powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i  składowisk materiałów powinny być  oczyszczone, jeżeli
zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
środowiska substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych
dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie
się tych materiałów do otoczenia. Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic
zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch
ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza
Stężenie  pyłów  i  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  atmosfery  nie  może  przekraczać  wartości
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na



budowie z użyciem materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i
technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych
za zgodą organów administracji terenowej.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca powinien utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.  Maszyny i  urządzenia  napędzane silnikami spalinowymi i  parowymi powinny być  wyposażone w
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest
spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić
odpowiednie  władze  i  służby.  Lokalizacja  i  sposób  spalania  powinny  być  takie,  aby  nie  dopuścić  do
jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania
powinny  być  uzgodnione  przez  Wykonawcę  z  odpowiednimi  władzami.  Przy  operacji  spalania,  w  razie
potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na
polecenie  odpowiednich  władz.  W  razie  przerwania  albo  zakończenia  spalania  ogniska  powinny  być
wygaszone.  Wykonawca,  pod  kierunkiem odpowiednich  władz  lub  służb  albo  samodzielnie,  powinien  na
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat
realizacji  robót.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą  być dopuszczone do użycia. Jeżeli
jakiekolwiek  szkodliwe  składniki  mogłyby  przedostać  się  z  wbudowanych  materiałów  do  wód
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie dopuszcza
się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od  dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane
ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,
a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych
kontraktu  i  zgodnie  ze specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i
prywatnej.  Jeżeli  w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań  ze  strony  Wykonawcy nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej  to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia  urządzeń  uzbrojenia  terenu,  przewodów,  rurociągów,  kabli  teletechnicznych  itp.,  których
położenie  było  wskazane  przez  Zamawiającego  lub  ich  właścicieli.  Wykonawca,  na  podstawie  informacji
podanej  przez  Zamawiającego,  dotyczącej  istniejących  urządzeń  uzbrojenia  terenu,  powinien  przed
rozpoczęciem robót zasięgnąć  od ich właścicieli  danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń  w
obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń,  bądź  ich przełożenia.
Wykonawca  powinien  zawiadomić  właścicieli  urządzeń  i  Inspektora  Nadzoru.  Jakiekolwiek  uszkodzenia
instalacji  i  urządzeń  podziemnych  nie  wskazanych  w  informacji  dostarczonej  Wykonawcy  przez
Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.
W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas
transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  poza  granicami  placu  budowy  określonym  w



dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach
osi,  o  ile  zostaną  uzyskane  przez  Wykonawcę  od  odpowiednich  władz,  nie  zwalniają  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca
nie  może  używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  na  istniejących  ani  wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał  pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.  Wykonawca  powinien  zapewnić  i  utrzymać  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania budynku muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  i  w sposób określony
aktualnymi normami Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw
producenta  ma  na  celu  doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość
składania  ofert  równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i  urządzenia  będą  posiadały
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert
równoważnych należy dołączyć  foldery,  dane techniczne i  aprobaty techniczne dla  materiałów i  urządzeń
równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i
nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być  wybrane przez Wykonawcę  z wyprzedzeniem, przed
rozpoczęciem robót. Nie później niż  3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć
Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  reprezentatywne  próbki  materiałów.  W
przypadku  nie  zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca  powinien  przedstawić  do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego wyboru  rodzaju  materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej
3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.3. Materiały miejscowe
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych



Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejących  źródeł  materiałów  miejscowych,  poprzednio  eksploatowanych  przemysłowo  na  podstawie
wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów. Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest
uwarunkowane  dostarczeniem  Inspektorowi  Nadzoru  przez  Wykonawcę  wiarygodnej  dokumentacji,
zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w
przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej
ilości.  Lokalizacja  źródeł  materiałów  miejscowych  wskazanych  przez  Zamawiającego  powinna  być
przedstawiona na rysunkach i  opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych źródeł
będą  akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i  typów sprzętu oraz
technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w
SST. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić granic
zalegania  materiałów  i  że  mogą  wystąpić  normalne  wahania  ich  cech,  Inspektor  Nadzoru  może  polecić
selekcję  materiału  z  danej  części  źródła  oraz  może  odrzucić  część  źródła  jako  nie  nadającą  się  do
eksploatacji.
2.4.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu  sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów pod
względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny
być zachowane następujące warunki:
 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w
czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z placu budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli  Inspektor Nadzoru zezwoli  wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora.
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów
 Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające
zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z  wymaganiami  poszczególnych  SST.
odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.
Inspektor może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  ewentualne  powstałe  z  tego  tytułu  straty.  Składowanie  powinno  być
prowadzone  w  sposób  umożliwiający  inspekcję  materiałów.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  właściwości  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym  kontraktem.  Sprzęt
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować
sprawnym  sprzętem  rezerwowym,  umożliwiającym  prowadzenie  robót  w  przypadku  awarii  sprzętu



podstawowego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  własności  wykonywanych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  powinna  zapewnić
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru,  w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponować  sprawnymi
rezerwowymi  środkami  transportu,  umożliwiającymi  prowadzenie  robót  w  przypadku awarii  podstawowych
środków transportu.  Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny być usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  kontraktu  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną
jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach,  związanych  z  interpretacją
dokumentacji  projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  przez
wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru będzie podejmował  decyzje  w sposób sprawiedliwy i  bezstronny.  Decyzje
Inspektora  Nadzoru,  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót,  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,
rozrzuty  normalnie występujące przy  produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Inspektor  Nadzoru  jest
upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na
niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inspektor  Nadzoru  powiadomi
wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań
jakościowych  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST.  Z  odrzuconymi  materiałami  należy
postępować jak w pkt. 2.5. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
Jeśli  Wykonawca  wykonał  roboty  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  SST,  a  zaistniała
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru..
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robót; bhp; wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i  przygotowanie praktyczne, wykaz
osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; system (sposób
i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; system (sposób i procedurę)
proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych robót;  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do
pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić
prowadzenie  badań);  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,
nastaw  mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania  i  urządzenia  pomiarowo – kontrolne;  rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz
urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą
ich właściwości w czasie transportu; sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas dostaw materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; sposób postępowania z materiałami i robotami
nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli i jakości robót
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną
jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem
systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie
zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm  określających  procedury  badań.  Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być  utrzymywane  w  stanie
czystości,  a  wszystkie  urządzenia  w  dobrym  stanie  technicznym.  Inspektor  Nadzoru  powinien  mieć
nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie
przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia  te  są  tak  poważne,  że  mogą  wpływać  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  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  powinny  być  pobierane  losowo.  zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,



opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru  powinien  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru  powinny
być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora
Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań powinny być
przekazywane Inspektorowi  Nadzoru na formularzu według dostarczonego przez  niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i
inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inspektora Nadzoru.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor  Nadzoru  może  polecić  Wykonawcy  lub  zlecić  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. W
przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia  dostarczona  do  robót
powinna  posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  powinny
posiadać  atesty  wydane przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego
badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego
życzenie.
6.8. Dokumenty budowy
(l) Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy zapis  w dzienniku budowy powinien być
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  powinny  być  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i
inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;



datę  przekazania  przez  Zamawiającego dokumentacji  projektowej;  uzgodnienie  przez Inspektora  Nadzoru
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
daty zarządzenia wstrzymania robót,  z podaniem powodu; zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających,
ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robot  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów, pobierania
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne informacje o
przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przedłożone
Inspektorowi  Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Księga obmiaru
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych robót  przeprowadza  się  w jednostkach przyjętych w kosztorysie  ofertowym i
wpisuje do księgi obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań  Wykonawcy  i  Zamawiającego  powinny  być  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Zamawiającego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  powinny  być  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się
w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi
obmiarów.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie
określano inaczej, wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane
w poziomie.  Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub
inną,  zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru..  Pojazdy  używane  do  przewożenia  materiałów,  których
obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie
wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny,
umożliwiający jego identyfikację.  Materiały,  których obmiar następuje na podstawie objętości  na pojeździe
powinny być przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do
tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej
pojemność  można łatwo i dokładnie określić.  Każdy pojazd powinien być  oznakowany w sposób czytelny,
umożliwiający  jego identyfikację.  Objętość  materiału przewożonego jednym pojazdem powinna  być  przed
rozpoczęciem  robót  uzgodniona  przez  Wykonawcę  i  Inspektor  Nadzoru  na  piśmie,  dla  każdego  typu
używanych  pojazdów.  Obmiar  objętości  nastąpi  w  punkcie  dostawy.  Objętość  materiału  na  pojeździe,
stanowiąca  nadmiar  w  stosunku  do  uzgodnionej  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  Nadzoru,  nie  podlega
zapłacie.  Pojazdy  przewożące  mniejszą  objętość  od  uzgodnionej  mogą  być  odrzucone  przez  Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora Nadzoru.  Inspektor
Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on,
że  objętość  materiału  przewożona  danym pojazdem jest  mniejsza  od  uzgodnionej,  to  całość  materiałów
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym
przez  stosunek  objętości  obmierzonej  do  uzgodnionej.   Jeżeli  zostało  to  uzgodnione  na  piśmie  przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany
na odpowiednią  liczbę  jednostek objętości z zastosowaniem gęstości  objętościowej materiału. Ustalenia o
takiej  metodzie  obmiaru  oraz  wartość  gęstości  objętościowej  stosowana  w  przeliczeniach,  powinny  być
uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości
objętościowej  materiału  jeżeli  rzeczywista  gęstość  objętościowa  dostarczonego  materiału  wykazywała
wahania  i  była  mniejsza  w  stosunku  do  wartości  uzgodnionej  na  piśmie  przed  rozpoczęciem robót.   W
przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę,
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane
na budowie,  a  ich  akceptacja  nastąpi  na podstawie  tolerancji  określonych przez producenta,  o  ile  takich
tolerancji nie określono w SST. Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. Drewno będzie mierzone w
metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości  wbudowanej  w  konstrukcje.  Woda  będzie  mierzona  w
metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wykonawca  może  używać  publicznych  urządzeń  wagowych  pod  warunkiem,  że  były  one  atestowane  i
posiadają  ważne świadectwa legalizacji.  Dokładność  stosowanych wag powinna wynosić  0,5% używanego



zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i
powtórnie zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie
ona uregulowana i  powtórnie  zalegalizowana,  a masa wszystkich materiałów ważonych z  zastosowaniem
takiej  wagi  od czasu ostatniej  zaakceptowanej  kontroli  zredukowana o stwierdzony błąd,  pomniejszony o
dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  powinny  być  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób
zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą  być
dołączone  w  fornale  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
 Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót,  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych
wymagań  i  innych  wcześniejszych  ustaleń,  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub
podejmuje  decyzje  dotyczące zmian  i  korekt.  W wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  decyzję  dokonania
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót.
8.3. Odbiór częściowy
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu
kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale
Inspektora  Nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  dokonująca odbioru  robót  dokonuje  ich  oceny jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności



wykonania robót z dokumentacją projektową  i  SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się
zapoznać  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności  i  ustala
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo,
komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest.
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 • dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne,
 • uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 • recepty i ustalenia technologiczne,
 • dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 • wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
 •  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, •
sprawozdanie techniczne,
 • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
 • zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 • wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
 • uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie są  gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego
robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających
wyznacza komisja.
8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być  dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną
dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania
oraz czynności i  badania składające się  na jej  wykonanie, określone w pkt.  9 SST dla tej  roboty. Stawka
jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich
zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem,  montaż  i  demontaż  na  stanowisku  pracy),  koszty  pośrednie,  w  skład których  wchodzą:  place
personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie
należy wliczać  podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę  za daną
pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie robót objętych tą  pozy cj  ą  kosztorysową  za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy i Normy Branżowe;
Aprobaty techniczne;
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych:
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja robót budowlanych na placu budowy,
budynki  i  obiekty  tymczasowe  placu  budowy,  wyposażenie  placu  budowy  w  instalacje,  składowanie  i
przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
określeniami podanymi w OST
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową
SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.

3. SPRZĘT

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z zakresem
tego rodzaju robót.

4. TRANSPORT

Transport  materiałów  związanych  z  przygotowaniem  placu  budowy  może  odbywać  się  samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Koordynacja robót na placu budowy
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  poszczególnych  rodzajów  powinna  być
uwzględniona  w  projektach  organizacji  i  robót  ogólnych  oraz  w  harmonogramach  realizacji  obiektu
budowlanego  oraz  w  poszczególnych  fazach  wykonywania  robót.  Niezależnie  od  przyjętych  ustaleń
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować  prace związane z bieżącym przebiegiem robót,
inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy
rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych rodzajów robót  lub ich etapów, tak aby zapewnił  prawidłowy i
rytmiczny  przebieg  wykonywania  robót  ogólnobudowlanych,  a  jednocześnie  umożliwiał  wykonanie  robót
specjalistycznych  w  odpowiednich  terminach;  ogólny  harmonogram budowy  powinien  być  uzgodniony  ze
wszystkimi  podwykonawcami  oraz  powinien  stanowić  podstawę  do  opracowania  harmonogramu
szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych
a)Przed przystąpieniem do realizacji  obiektów należy przygotować  sieć  układu pomiarowego dla  każdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe.
b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być;
 •  usytuowane  w  taki  sposób,  aby  można  było  je  wykorzystywać  przez  cały  okres  budowy,  trwałe  i



zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny
ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych
 •  wykonane  przez  służby  techniczne  inwestora  i  przekazane  wykonawcy  robót;  z  przejęcia  punktów
pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych
należy odnotować w dzienniku budowy,
 • naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego
przemarzania  lub  na  trwałych  elementach  budowli  w  sposób  zapewniający  im  trwałość  oraz  nieuleganie
zmianom położenia przez cały okres budowy.
d)  W  przypadkach  szczególnych,  np.  obserwacji  osiadania  obiektu  po  jego  wykonaniu  i  oddaniu  do
użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z
nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
 Przed  przystąpieniem do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio  przygotować
teren,  na  którym  te  roboty  mają  być  wykonane,  a  w  szczególności:  ogrodzić  plac  budowy,  gdy  jest  to
konieczne  ze  względu  na  ochronę  mienia  znajdującego  się  na  placu  budowy  lub  w  celu  zapobieżenia
niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca
wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m; wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne
wejścia  lub  bramy  dla  ruchu  pieszego  oraz  bramy  dla  pojazdów  drogowych  zaopatrzone  w  urządzenia
zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się; wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem
lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w
p.c)  należy  usunąć  je  lub  zabezpieczyć  po  porozumieniu  się  z  organem,  do którego  kompetencji  należy
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; w razie
istnienia  napowietrznych  przewodów  prądu  elektrycznego  i  niemożliwości  ich  usunięcia,  zabezpieczyć
przewody  we  właściwy  sposób  umożliwiający  bezpieczne  wykonywanie  robót;  założyć  w  razie  potrzeby
urządzenia  piorunochronne  w  porozumieniu  z  właściwymi  organami  straży  pożarnej,  stosowanie  do
zachodzących okoliczności i  potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót); zapewnić
korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach; zapewnić
korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu
budowy  i  miejsc  pracy;  wznieść  stosownie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki
istniejące  dla  pracowników  zatrudnionych  na  budowie  oraz  na  cele  składowania  materiałów,  maszyn  i
urządzeń  oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu  zmechanizowanego  lub
pomocniczego poza budynkami; na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla
pracowników  wydzielone  pomieszczenia  na  jadalnię,  szatnię,  do  gotowania  napojów,  suszenia  odzieży,
umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w punkcie powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno -  sanitarnych na
budowie;  przygotować  składy  na  materiały,  które  mogą  spowodować  wybuch  (np.  materiały  pędne,
rozpuszczalniki,  farby,  przygotowane  przy  użyciu  rozpuszczalników  materiały  chemiczne,  karbid  itp.),  w
miejscach  do  tego  wydzielonych,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  lub  wytycznymi
producenta;  usuwać  z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące  stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy wykonawca robót budowlanych powinien przed
przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlano  -  montażowych  ogrodzić  plac  budowy  szczelnym
ogrodzeniem  drewnianym  lub  siatką  metalową  umocowaną  do  wkopanych  w  grunt  słupków;  wysokość
ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego
ogrodzenie  jest  nieuzasadnione z  ekonomicznego punktu  widzenia,  należy ogrodzić  miejsca  składowania
materiałów,  elementów  i  wyrobów,  wykonywania  napraw  sprzętu  i  robót  pomocniczych  (jak  np.
przygotowywanie  zbrojenia  itd.)  oraz  plac  przyobiektowy  o  powierzchni  niezbędnej  do  zachowania
bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i  pracy; zaleca się  wykonywanie ogrodzeń  z gotowych,



inwentaryzowanych elementów drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV
oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy należy
wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy
przed ich samoczynnym zamykaniem się.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
 drogi  dojazdowe  do  placu  budowy  oraz  drogi  w  obrębie  placu  budowy  powinny  mieć  utwardzoną
nawierzchnię,  dostosowaną  do środków transportowych,  przewidywanych obciążeń  i  intensywności  ruchu.
Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż  9%; drogi tymczasowe na placu budowy
powinny być  wykonane przed rozpoczęciem robót;  drogi  w obrębie placu budowy mogą  być  wylewane z
nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:
 budynki  tymczasowe, niezbędne na placu budowy,  powinny być  grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagań  wynikających  z  przepisów p.poż.;  w  zależności  od  przeznaczenia  budynku  jego
powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;
budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy  z  zestawów  kontenerowych  lub  barakowozów;  budynki  tymczasowe  powinny  mieć  bezpieczną
konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone wymagania użytkowe; budynki rozbieralne lub przewoźne,
które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan
techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektów tymczasowych
Stosuje  się  następujące  obiekty  tymczasowe:  kontenery  segmentowe,  umożliwiające  tworzenie  zestawów
pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach; barakowozy
na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), stanowiące - stosownie do potrzeb -
pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń  powinna być  dostosowana do liczby personelu budowy z nich
korzystającego, a w szczególności:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m powierzchni użytkowej na 1 pracownika
 Obiekty  sanitarne niezbędne na placu budowy,  jak umywalnie,  natryski,  szatnie,  w.c,  i  punkty  sanitarne,
powinny  mieć  doprowadzoną  wodę  bieżącą  oraz  sprawne  odprowadzenie  wody  zużytej;  w  przypadku
umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody.
 Wielkość  obiektów  i  instalacji  sanitarnych  powinna  być  uzależniona  od  liczby  pracowników  w  sposób
następujący:
b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika)
 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m
 w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
 męskie 0,25 - 0,40 m
 kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:
 1 natrysk na 25 osób
e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:
 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,
 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,
 Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania właściwe
dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Na 1 pracownika umysłowego powinno
przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny
być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny
 Materiały,  które mogą  spowodować  wybuch (jak rozpuszczalniki,  farby na rozpuszczalnikach, chemikalia,
karbid  itp.)  należy  przechowywać  w  magazynach  o  ścianach  ogniotrwałych,  nakrytych  lekkim  szczelnym



dachem z odpowiednimi wywietrznikami.  Powierzchnia magazynu powinna być  dostosowana do istotnych
potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu,
oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy
ich  pobieraniu.  Inne  obiekty  na  placu  budowy  przeznaczone  na  składowanie  materiałów  budowlanych,
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny
być  dostosowane  do  rodzajów  przechowywanych  w  nich  materiałów,  rodzaju  transportu  dostawczego
materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu
materiałów z magazynu.
Obiekty technologiczne na placu budowy
 Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się:  wytwórnie betonów,  zapraw,
ciesielnie, zbrojarnie.
 Obiekty technologiczne powinny być  wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby
mogły  być  przez  cały  czas  realizacji  inwestycji  efektywnie  wykorzystywane.  Wielkość  danego  obiektu
technologicznego,  mierzoną  maksymalną  wydajnością  produkcji  lub  wykonywanych  usług,  należy
zaprojektować  na  podstawie  harmonogramu  realizacji  inwestycji.  Powinna  ona  w  zasadzie  odpowiadać
maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty
mogą  być  przez  dłuższy  czas  przechowywane  poza  pomieszczeniem  ich  wytwarzania  (np.  elementy
deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności,
aby  było  zaspokojone  bieżące  zapotrzebowanie  i  przygotowanie  odpowiedniego  zapasu  na  okres
szczytowego zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i
betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. Każdy obiekt
technologiczny  powinien  mieć  zabezpieczoną  odpowiednią  powierzchnię  składu  przy  obiektowego,  co
powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na
placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne
do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:
 wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń  mechanicznych, sprzętu z
napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny
być  wykonywane  w  sposób  zgodny  z  aktualnymi  przepisami.  Prace  związane  z  podłączeniem,  kontrolą,
konserwacją  i  naprawą  urządzeń  elektrycznych  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające
wymagane przepisami uprawnienia.  Przy oświetlaniu placu budowy i  wykonywaniu oznakowań  świetlnych
należy  przestrzegać  następujących  zasad:  miejsca  pracy,  drogi  na  placu  budowy  oraz  dojścia  i  dojazdy
powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
lub normami,  punkty świetlne powinny być  tak rozmieszczone, aby istniała możliwość  łatwego odczytania
tablic  i  znaków  ostrzegawczych  oraz  znaków  sygnalizacyjnych  ruchu,  żurawie,  maszty  i  inne  wysokie
konstrukcje  powinny  mieć  na  najwyższych  punktach oświetlenie  sygnalizacyjne  koloru  czerwonego,  które
należy zapalać o zmroku.
Instalacje wodociągowe
a)Na  budowie  należy  wykonać  instalację  wodociągową  połączoną  z  siecią  miejską  lub  wykonanymi  na
budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.
b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, należy wykonać
oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
c)Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku braku takiej
dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy określać wg wartości podanych w tabl. 1
Instalacje teletechniczne
Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy
 a)  Przy  rozmieszczaniu  magazynów  i  składowisk  na  placu  budowy  należy  kierować  się  następującymi



zasadami:
 • materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich
wbudowania,
 •  elementy  i  wyroby  przeznaczone  do  wbudowania  w  dany  obiekt  powinny  być  składowane  na  placu
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z
betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),
 •  powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych należy
obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.
 b)  Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić  dopiero po odpowiednim
przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to
konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających
materiały  od  bezpośrednich  wpływów atmosferycznych  i  umożliwiających  utrzymanie  w  pomieszczeniach
niezbędnej minimalnej temperatury.
 c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu przez wodę
oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych
 d) Podłoże, na którym mają  być  składowane materiały budowlane, powinno być  dostosowane do rodzaju
materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, w przypadku braku
wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót.
 e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
 f)  Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać  się  w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do
magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu.
 g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się, stosuje się w
tym celu właściwe wysokości  słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie,  wykonanie zagród albo
podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków.
 h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób zabezpieczający je
przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi,
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).
 i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe
lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione.
 j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymałości tych materiałów.
 k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie nie powinna
być większa niż 10.
 l) Układanie średnio i wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych powinno być dokonywane w sposób
określony przez producenta.
 m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być dostosowane
do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać
wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 n)  Urządzenia  zabezpieczające  przed  kradzieżą  powinny  być  dostosowane  do  warunków  położenia
magazynu,  jego  stanu  technicznego  i  innych  okoliczności  mających  wpływ  na  stopień  zagrożenia
bezpieczeństwa składowanych materiałów.
5.4 Zakres robót do wykonania
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:
 -  przejście  z  budynku  szkoły  do  nowoprojektowanego  obiektu  zaprojektowano  przez  otwór  drzwiowy
wykonany w pomieszczeniu.
- wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych,  przygotowawczych,
podstawowych  i  pomocniczych  składających  się  na  kompletność  i  fachowość  robót  rozbiórkowych
wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.



6. ODBIÓR MATERIAŁÓW

6.1. Odbiór materiałów w magazynie
 a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym.
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany:
 • przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy,
 • w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).
c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez:
 • policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie stwierdzonych ilości z treścią
odpowiednich dokumentów,
 •  sprawdzenie  rodzaju  i  ilości  opakowania  materiałów,  jego  cech  i  znaków  oraz  porównanie  z  danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.
d)  Odbioru  danego  materiału  budowlanego  pod  względem  jakościowym  powinien  dokonywać  pracownik
posiadający niezbędne kwalifikacje.
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, odbioru może
dokonywać  komisja  powołana  przez  kierownika  jednostki  organizacyjnej,  której  dany  magazyn  podlega.
Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób.
f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na:
 sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów (wymiarów, jakości,
wyglądu  zewnętrznego  itd.0,  a  w  razie  potrzeby  na  pobraniu  próbek  do  przeprowadzania  badań
laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić organoleptycznie), porównaniu wyników
sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów.
g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym powinny być
ewentualne wady i braki.
h)  Zakwestionowany  pod  względem  jakości  materiał  budowlany  powinien  być  składowany  w  magazynie
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów
produkcyjnych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: wykopy; wykopy
przestrzenne;  warstwy  filtracyjne,  podsypki  i  nasypy;  wykonanie  warstwy  filtracyjnej  podkład  żwirowo  -
piaskowy  pod  fundamenty;  podkład podposadzkowy z  piasku  zwykłego;  zasypki;  zasypanie  wykopów po
wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład; ręczne zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład;
transport gruntu; załadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewóz i wyładunek na
wskazanym przez Inżyniera miejscu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,  wytycznymi  i
określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją  projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują
2.2. Grunty do wykonania podkładu
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
uziarnienie do 50 mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %,
zawartość frakcji pyłowej do 2 %,
zawartość cząstek organicznych do 2 %.
2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4.Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
 niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów
 budowlanych itp.

3. SPRZĘT

Roboty mogą  być  wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  Roboty ziemne można wykonywać  przy użyciu
dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno  -
wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  w
nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.
a)  Jeżeli  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
nachyleniu 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  umożliwiające  odpływ wód
opadowych,  naruszenie  stanu  naturalnego skarpy jak  np.  rozmycie  przez  wody opadowe powinno być  z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania
niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20
cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed
wykonaniem fundamentu; w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
 a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
 b)  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych.
 c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25
cm.
 d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
 e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby
normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
 a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.
 b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
 c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
 d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu
obiektu.
 e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić  do  zasypywania  wykopów po uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki



 a) Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
 b)  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych i śmieci.
 c) 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
(żabami) lub ciężkimi tarczami; 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji  technicznej lecz nie mniejszy niż  Is = 0,95 wg próby
normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i  zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być  wykonane w sposób nie powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  zgodność
wykonania robót z dokumentacją, prawidłowość wytyczenie robót w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i
stan gruntu w podłożu, wymiary wykopów, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podłoża, materiał użyty na podkład, grubość i równomierność warstw
podkładu, sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materiały do zasypki, grubość i równomierność warstw
zasypki, sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - /m3 /;
podkłady i nasypy - /m3 /;
zasypki - /m3 /;
transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych
w SST G.00.

9. PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na
samochody  i  odwiezieniem  na  wskazane  przez  Inspektora  Nadzoru  miejsce,  odwodnienie  i  utrzymanie
wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiału, uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu
Cena obejmuje:
załadowanie gruntu na środki transportu, przewóz na wskazaną odległość, wyładunek z rozplanowaniem z
grubsza, utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.



10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu
wykopów.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy  związane  PN-68/B-06050  -  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i
badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. BN-
77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi
ze Stali A-0, przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II. przygotowanie i
montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami w
OST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal zbrojeniowa.
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. Średnica Wytrzymałość Wydłużenie
Gatunek Granica Zginanie pręta plastyczna na rozciąganie a średnica stali trzpienia mm MPa MPa % d-próbki
310-550 St0S-b 5,5-40 220 22 d=2a(180 ) 34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) W technologicznej próbie
zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
c) 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,  wżery,
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
żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.
d) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer
wyrobu  lub  partii,  znak  obróbki  cieplnej.  cechowanie  wiązek  i  kręgów  powinno  być  dokonane  na
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien być następujący: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej
rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych  zanieczyszczeń,  odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i
ożebrowania 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 niż 5mm na 1m
długości pręta.
e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.
f) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną  na budowę  partię  stali  do zbrojenia konstrukcji  z betonu należy 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 inżynier.

3. SPRZĘT

Roboty mogą  być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego
typu sprzętu

4. TRANSPORT

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć  trwałych
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota; pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą  olejną  należy opalać np.
lampami  lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń;  czyszczenie  prętów  powinno  być
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali  ani  późniejszej  ich
korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być  wyprostowane;  haki,  odgięcia  i
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy
PN-84/B-03264;  łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-84/B-03264;
skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia
deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych.;  montaż  zbrojenia  z
pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu; montaż zbrojenia bezpośrednio
w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania  bocznego;  zbrojenie  prętami
pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie; dla zachowania
właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego
zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.



8. ODBIÓR ROBÓT

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg
8.1. OST-„ Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera oraz wpisany
do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji  żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz
możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.
Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz
montaż  zbrojenia  przy  pomocy  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  projektem  i  niniejszą
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem:
Betonowanie stóp fundamentowych
Betonowanie ław fundamentowych
Betonowanie wieńców żelbetowych
Betonowanie schodów zewnętrznych
Podbetony pod stopy, ławy fundamentowe
Strop  TERRIVA  NOWA;  strop  z  prefabrykowanych płyt  stropowych kanałowych;  strop z  płyt  stropowych
sprężonych typ SP
Strop żelbetowy monolityczny płytowo-żebrowy
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją  projektową
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymaganie  dotyczące  robót  podano  w  SST  OST.  00
„Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest  stosowane jedynie  cementu portlandzkiego czystego tj.  bez dodatków mineralnych wg
normy PN-88/B- 3000.
b)Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7
%, zawartość alkalidów do 0,6 %, zawartość alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego
do 0,9 %, zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 %
c)Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 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 należy stosować
cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie
do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d)Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z
PN - 86/B-04320.
e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.



Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  być  poddany badaniom wg normy  PN-80/B-04300  a  wyniki
ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z
wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania
wg PN – 88/B-04300,  oznaczenie  zmiany objętości  wg PN -  88/B-04300 sprawdzenie  zawartości  grudek
(zbryleń)  nie dających się  rozgnieść  w palcach i  nie rozpadających się  w wodzie.  W przypadku gdy w/w
kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
g)Magazynowanie i okres składowania.
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,  żelbetowe  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). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach  zamkniętych.  Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
h) Normy i dokumenty związane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań.
PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący.
(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN- 86/B-06712, z tym
że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
1/3  najmniejszego  wymiaru  przekroju  poprzecznego  elementu  ¾  odległości  w  świetle  między  prętami
zbrojenia  leżącymi  w jednej  płaszczyźnie prostopadłej  do kierunku betonowania.  Kontrola partii  kruszywa
przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: składu ziarnowego wg PN-78/B-
06714/15  kształtu  ziaren  wg  PN  78/B-06714/16  zawartości  pyłów  mineralnych  wg  PN  -  78/B06714/13
zawartości  zanieczyszczeń  obcych wg PN-76/B-  06714/12 W celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej
mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości
zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy
B 30 dla wykonania konstrukcji  Wymagania co do szczelności  i  mrozoodporności  wg PN- 88/B-06250 tj.
nasiąkliwość  nie  większa  jak  4%.  mrozoodporność  przy  ubytku  masy  nie  większym  niż  5%,  spadek
wytrzymałości nie większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materiały do wykonania podbetonu
Beton  kl.  B10  z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu: pospółka kruszona 0/40 cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09
gr/cm, wilgotność optymalna 8% Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%,
0/2=30%
2.4. Strop TERRIVA
2.5. Strop żelbetowy -zgodnie z dokumentacją



3. SPRZĘT

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
(1)Środki do transportu
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszankami  samochodowymi  (tzw.  gruszkami)  Ilość
„gruszek” należy dobrać  tak aby zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2)Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+ 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą  być  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  potwierdzonego  wpisem do dziennika
budowy.
5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1)Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody;
3% - przy dozowaniu kruszywa;
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2)Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien
być krótszy niż 2 minuty.
(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich
opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  o  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie
zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż
0,75m  od  powierzchni,  na  którą  spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości
8,0 m ).  Przy wykonywaniu konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,
która powinna uwzględnić następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami
o  grubości  do  40  cm zagęszczając  wibratorami  wgłębnymi.  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową
należy układać  bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości  większej od 12 cm
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(4)Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 • wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie



większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;
 • podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
 •  podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę  na  głębokości  5-8  cm warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20- 30 sekund po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym;
 •  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;
 •  belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości;
 • czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu wynosić od 30 do
60 sekund;
 • 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  należy  ustalić  doświadczalnie  tak  aby  nie
powstawały martwe pola.
 Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z
projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez:
 • usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
 • obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo też
 • narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli  temperatura powietrza jest  wyższa niż  200 C to  czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  2
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
(6)Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
(7)Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań  laboratoryjnych przewidzianych normą
PN-88/B-06250  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników badań
dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom
technologicznym,  należy  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. Badania powinny obejmować:  badanie składników betonu badanie mieszanki betonowej
badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1)Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  +  5 C,  zachowując warunki
umożliwiające 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



Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2)Zabezpieczenie w czasie opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować  sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jestprzygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy  niskich temperaturach otoczenia  ułożony 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  poniżej  00  C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.4.Pielęgnacja betonu
(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 wyższej niż + 5 C należy nie później niż 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
także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630 W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2)Okres pielęgnacji
Ułożony beton  należy utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres  co najmniej  7  dni.  Polewanie  betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych
(zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5.Wykańczanie powierzchni betonu
 • 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,  że  zostaje  zachowana  otulina  zbrojenia  betonu  min.  2,5  cm;  pustki,  raki  i  wykruszyny  są
dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na
której  występuj  ą  nie  większa  niż  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 niż 2mm.
 • Faktura i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po  rozdeskowaniu
konstrukcji  należy: wszystkie wystające nierówności  wyrównać  za pomocą  tarcz karborundowych i  czystej
wody  bezpośrednio  po  rozebraniu  szalunków;  raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić
betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w
projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości  wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności  z projektem oraz podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w SST - G.00 oraz zasad
podanych powyżej.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
 • dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 • oczyszczanie podłoża
 • wykonanie deskowania z rusztowaniem
 •  ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych  otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
 • pielęgnację betonu
 • rozbiórką deskowania i rusztowań
 • oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu
Podbeton na podłożu gruntowym
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m3  betonu  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje  wyrównanie  podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów z materiałów ceramicznych,
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku z bloczków z betonu komórkowego i cegły ceramicznej. Izolację
termiczną  ścian  należy  wykonać  ze  styropianu  .  Ścianki  działowe  zaprojektowano  z  cegły  dziurawki  i
gazobetonu.. W otworach drzwiowych w ściankach działowych wykonać  należy nadproża monolityczne i  z
belek  prefabrykowanych..  W  ścianach  zewnętrznych  należy  dla  wzmocnienia  dać  trzpienie  żelbetowe  .
Trzpienie te należy wykonywać łącznie z murami i betonować odcinkami równymi roboczym odcinkom muru.
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 inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630).
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.
2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)
Marki i  skład zaprawy powinny być  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  Orientacyjny stosunek
objętościowy składników zaprawy dla marki M12:
-cement : ciasto wapienne : piasek
 1: 0,5 : 4,5
 1: 1: 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
 1: 1 : 6
 1: 1 : 7
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
•  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
•  Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC.
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masą, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna
Klejowa zaprawa murarska do cienkich spoin .
 2.3. Bloczki z betonu komórkowego zgodnie z PN_EN 772-1; PN-B 19301:1997- Elementy drobnowymiarowe
z betonu komórkowego
2.4.  Cegła budowlana ceramiczna pełna PN-B-12069:1998 –Wyroby budowlane ceramiczne



3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiałów i
elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:
 •  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
 •  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
 •  Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów
wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
 • Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
 • Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 • Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC.
 • W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub
papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze
zdjęciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły kratówki
5.1.1. Spoiny w murach
• 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm a minimalna
10mm.
•  10mm w spoinach pionowych podłużnych i  poprzecznych, przy czym grubość  maksymalna nie powinna
przekraczać  15mm,  a  minimalna -5mm.  Spoiny powinny  być  dokładnie  wypełnione zaprawą.  W ścianach
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -
10mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Materiały
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie :
 •  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  bloczkach  z  zamówieniem i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji technicznej;
 • próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
 wymiarów i kształtu bloczka, o liczby szczerb i pęknięć, o
6.2.Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
 Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ]
 Lp.
 Mury Mury
 spoinowane niespoinowane
 1 Zwichrowania i skrzywienia :



 na 1 metrze długości
 • 3 6 na całej powierzchni
 • 10 20
 2 Odchylenia od pionu:
 na wysokości 1m
 • 3 6 na wysokości
 • 6 10 kondygnacji 20 30 na całej wysokości
 • Odchylenia każdej warstwy od 3 poziomu: na 1m długości
 • 1 2 na całej długości
 • 15 30 Odchylenia górnej warstw od 4 poziomu: na 1m długości
 • 1 2 na całej długości
 • 10 20
 5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100cm: szerokość
 • wysokość - 6, - 3 - 6, - 3 ponad 100cm: szerokość
 • - 15, -1 - 15, -10 wysokość - 10, -5 - 10, -5 - 15, - 10 - 15, - 10

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem
budynku.
8.2.Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  wg  zasad  ujętych  w  OST.00,,
Wymagania ogólne ”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.
PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.
PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25.



PN - 86 / B - 30020 - Wapno.
PN - 79 / B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.
PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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 KONSTRUKCJE
 DREWNIANE Kod CPV – 45422000-1
 SPIS TREŚCI
 WSTĘP
1.
 1.1. Przedmiot SST
 1.2. Zakres stosowania SST
 1.3. Zakres robót objętych SST
 1.4. Podstawowe określenia
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

1 Wstęp
1.1. Przedmiot SST
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
i  montaż  konstrukcji  drewnianych występujących w obiekcie.  W zakres tych robót  wchodzą:  Wykonanie i
montaż konstrukcji dachowej.
1.4. Określenia podstawowe
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Drewno
 Do konstrukcji  drewnianych stosuje się  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
 (1) stosuje się drewno klasy według następujących norm państwowych:
 – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) 
Oznaczenie Klasy drewna  C 27
Zginanie 27 
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 



Ściskanie wzdłuż włókien 20
Ściskanie w poprzek włókien 7 
Ścinanie wzdłuż włókien 3 
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 
 2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie 1/3 1/2
b) czołowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4
Oblina
 szerokości lub długości
 Krzywizna podłużna
 a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
 10 mm – dla grubości do 75 mm
 10 mm – dla szerokości do 75 mm
 b) boków
 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 niż:
 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 łat nie powinny być większe:
 • dla łat o grubości do 50 mm:
 w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości –
 • dla łat o grubości powyżej 50 mm:
 w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości –
 w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości –
 d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
 e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.2. Łączniki
 2.2.1. Gwoździe
 Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
 2.2.2. Śruby
 Należy stosować:



 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
 2.2.3. Nakrętki:
 Należy stosować:
 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
 2.2.4. Podkładki pod śruby
 Należy stosować:
 Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
 2.2.5. Wkręty do drewna
 Należy stosować:
 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
 2.2.6. 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.
 a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
 b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
 c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1.  Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  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 podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
 2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórki  przeznaczone  do  ponownego  wbudowania  kwalifikuje  Inżynier.  Odbiór
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

 Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
 – sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
 –  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,
zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z  dostateczną  wentylacją.  Stanowisko  robocze
powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  Sposób
składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót

5.1.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które  zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
 5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.



 5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować  wzorniki  z ostruganych desek lub ze
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
 5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak
0,5 mm.
 5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
 – w rozstawie belek lub krokwi:
 do 2 cm w osiach rozstawu belek
 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
 – w długości elementu do 20 mm
 – w odległości między węzłami do 5 mm
 – w wysokości do 10 mm.
 5.2.5.  Elementy  więźby dachowej  stykające  się  z  murem lub  betonem powinny  być  w  miejscach  styku
odizolowane jedną warstwą papy.

6. Kontrola jakości robót

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

 Jednostkami obmiaru są: Dla pozycji– ilość m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót

 Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
 Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne PN-EN 844-3:2002 dotyczące tarcicy.
 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólnePN-EN 844-1:2001 wspólne dla drewna okrągłego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 Gwoździe z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku
tzn.:
Pokrycie budynku - blachodachówka
Rynny i rury spustowe systemowe z PCV
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 Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.
4.1 Składowanie i transport

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Podkłady pod pokrycia.
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o długości
3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku
równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6. KONTROLA JAKOŚCI



6.1 Materiały izolacyjne.
a)  Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równo
rzędnym dokumentem.
b)  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów potwierdzających  przez  producenta  ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c)  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d)  Nie  dopuszcza się  stosowania  do robót  materiałów izolacyjnych,  których właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy
6.2 Tryb i zasady kontroli.
Kontrola  jakości  wyrobu  w zakresie  objętym postanowieniami  aprobaty  technicznej  dotyczy  trybu i  zasad
kontrolnych  badań  oraz  technicznej  oceny  jakości  wyrobu  na  podstawie  wyników  tych  badań.  Badania
kontrolne i ocenę jakości wyrobu należy wykonywać w trybie i według postanowień określonych w punktach
6.2-6.6.
6.2.2 Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie:
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich,
b) kształtu i wymiarów,
c) klasy powierzchni powłok organicznych,
d) twardości powłok organicznych,
e) barwy powłok organicznych,
f) masy 1 mb,
g) cechowania.
Sprawdzenie  rodzaju  blach  płaskich  powlekanych  przeznaczonych  do  profilowania  należy  dokonać  na
podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach płaskich przy każdej dostawie.
Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych przedstawionych do odbioru.
6.2.3 Skład i wielkość partii.
W skład partii  powinny wchodzić  blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z tymi
samymi rodzajami powłok, tej samej barwy. Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t.
6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu - warunki badań.
Wszystkie  pomiary  należy  dokonywać  na  profilowanych  arkuszach  opartych  na  co  najmniej  3
wypoziomowanych  łatach,  ułożonych  na  płaskim  sztywnym  podłożu.  Pomiary  należy  wykonywać  w
temperaturze 18 ± 2o C.
6.2.5  Sprawdzenie  szerokości  budowlanej,  długości  fal,  głębokości  fali,  długości  gabarytowej  i  długości
odcinka  pomiędzy  „stopniami”.  Szerokość  gabarytową,  szerokość  krycia,  długość  fali  należy  mierzyć
przynajmniej  w  trzech  miejscach;  linie  pomiaru  powinny  być  w  odległości  nie  mniejszej  niż  200  mm od
poprzecznych krawędzi. Długość gabarytową i długość odcinków pomiędzy „stopniami” należy mierzyć wzdłuż
linii wyznaczonej w środku profilowanego arkusza oraz na obu podłużnych krawędziach.
6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych.
Odchylenia  krawędzi  od  linii  prostych  należy  mierzyć  w  stosunku  do  metalowego  liniału  przyłożonego
pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, wyznaczonymi w odległości 200 mm od brzegów. Pomiaru dokonuje
się w połowie długości krawędzi.
6.2.7 Ocena partii blach.
Partię  blach  należy  uznać  za  zgodną  z  wymaganiami  jeżeli  właściwości  blach  płaskich  są  potwierdzone
dokumentami  atestacyjnymi  producenta  oraz  wszystkie  wyniki  badań  odbiorczych  i  okresowych  blach
dachówkopodobnych są pozytywne.



7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest : dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, dla robót - rynny i rury
spustowe  1m  wykonanych  rynien  lub  rur  spustowych,  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża.
Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża deskowania i łat,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
• dokumentacja techniczna,
•  dziennik  budowy z zapisem stwierdzającym odbiór  częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór  końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu  stanu wykonanego pokrycia  i  obróbek blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmować :
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pokrycie z papy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. Płaci się za ustaloną ilość
m 2 obróbki wg ceny jednostkowej, która przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie
połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i
umocowanie oraz uporządkowanie stanowiska pracy.
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1 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków i okładzin wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki cementowo – wapienne. Okładziny ścienne wewnętrzne. Gładż gipsowa.
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  projektową,  SST  i
poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania  zapraw stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia  oraz  wodę  z  rzeki  lub  jeziora.
Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę  należy przygotować w takiej ilości, aby
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy
stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw zapraw cementowo -  wapiennych należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili  zużycia zaprawy nie będzie niższa niż  -5oC. Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.
Wymagania:
barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza
niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC, stopień białości przy filtrze
niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
• gatunek I - 80%
• gatunek II - 75%
2.5. Płyty G-K
Płyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm układane na rusztach stalowych jako obudowa elementów wentylacji,



jako ścianki gipsowa kartonowe wg. Zaleceń Producenta.
2.6. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane wykonać z płyt dźwiękochłonnych gr. 30 mm na konstrukcji metalowej 600x600 mm

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone 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 ościeżnice 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 należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można
wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  Zaleca się
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym
niż  dwie godziny dziennie.  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być  w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży.
Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5 - 10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć  plamy z rdzy i  substancji  tłustych.  Plamy z substancji  tłustych można usunąć  przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża
należy zwilżyć wodą
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo -
wapienne  w  tynkach  nie  narażonych  na  zawilgocenie  o  stosunku  1:1:4,  -  w  tynkach  narażonych  na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio  do
równego  i  gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do  dostatecznie
wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane
mury  z  elementów  drobnowymiarowych  oraz  ściany  betonowe  Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach
murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem
wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na
oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 -3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut  z  plastycznej  zaprawy  cementowo -  wapiennej  marki  5  lub  3.  Elementy  ceramiczne  powinny  być
posegregowane według wymiarów,  gatunków i  odcieni  barwy,  a  przed przystąpieniem do ich  mocowania
moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania



płytek powinna wynosić co najmniej 5oC. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
 • sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
 • próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć,
odporności na uderzenia.
W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w  przypadku  wykładziny
zewnętrznej).
6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą.
8.2. Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją  techniczną.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III  od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi  od linii  prostej -  nie większe niż  3 mm i  w liczbie nie większej  niż  3 mm na całej długości łaty
kontrolnej 2 mm.Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 • przygotowanie zaprawy,



 • dostarczenie materiałów i sprzętu,
 • ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 • umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 • osiatkowanie bruzd,
 • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 • reperacje tynków po dziurach i hakach,
 • oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
9.2. Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 •  przygotowanie  zaprawy,  przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów  i  sprzętu,  moczenie  płytek,
docinanie płytek, ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 • wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
 • zamurowanie przebić,
 • obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 • reperacje tynków,
 • oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe.
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POSADZKI
 Kod CPV- 45430000-0
 SPIS TREŚCI
 WSTĘP
1.
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek i okładzin schodów.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podłoży i izolacji oraz warstw podłóg
zgodnie z opisem technicznym.
W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne - terakota
W ciągach komunikacyjnych parteru i pomieszczeniu poczekalni dla interesantów gres układany diagonalnie
W części dla pracowników komunikacja wykończona wykładziną dywanową
Pokoje biurowe – wykładzina dywanowa
klatka schodowa -płytki gresowe
Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego -tarkett
Pomieszczenia magazynowe – tarkett
Pomieszczenia archiwum – tarkett. Pomieszczenie garażowe, kotłownia – gres
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 inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek PN-79/B-06711.
2.2.1.  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w  szczególności:  nie
zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25
- 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4. Wyroby ceramiczne
Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe.
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych: barwa: wg wzorca producenta, nasiąkliwość
po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej sza niż 25,0 MPa, ścieralność nie więcej
niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność
nie mniej niż 90%, dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: do 1,5mm, grubość: do 0,5mm,
krzywizna:  do  1,0mm.  W pomieszczeniach  basenu zastosować  płytki  o  niskiej  nasiąkliwości  na  zaprawie
wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. Min. 5 mm nienasiąkliwą.
b)Materiały pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93).
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:
c) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres
Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem
ITB”.



d) Transport:
Płytki przewozić  w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę  wyłożyć materiałem wyściółkowym
grubości  ok.  5cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
e) Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do
1,8m.
2.5. Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og.
2.6. Materiał o strukturze antypoślizgowej:
Wymagania:
dobra przyczepność do betonu,
właściwości penetracyjne,
 nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
elastyczny (od 20 C do 250 C),
wytrzymały (ok. 6,5 MPa).
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoża mlekiem wapienno  -  cementowym,  ułożeniem zaprawy,  z  zatarciem powierzchni  na  gładko  oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
 • podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
 •  wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być  mniejsza  niż:  na
ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
 •  podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,
 • podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy,
 • w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,
 •  temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej  3 dni nie
powinna być niższa niz 5 C
 • zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5 - 7cm
zanurzenia stożka pomiarowego.
 • ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie
powinna być większa niż 400 kg/m,
 •  zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o
wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,
 •  podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym
spadkiem,  powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu  nie



powinna  wykazywać  większych  prześwitów  niż  5mm,  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny
(poziomej  lub  pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2mm/m  i  5mm  na  całej  długości  lub  szerokości
pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.  Wymagana  jakość  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 należy stosować również materiałów przeterminowanych (pookresie gwarancyjnym).
6.3.  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowośćwykonania

7. OBMIAR ROBÓT

 Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń  co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego,  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę  wzrokową,  sprawdzenie
prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki,  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę  wzrokową,
sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników  pomiarów
dokonanych  w  czasie  wykonywania  posadzki,  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów
posadzkowych, badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń
z  dokładnością  1mm,  a  szerokości  spoin  za  pomocą  szczelinomierza  lub  suwmiarki,  sprawdzenie
prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mają  cena  celu
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
Okna
W budynku stosować stolarkę PCV, 2-szybowe, uchylno -rozwieralne z rozszczelnieniem, co najmniej jedno
okno w pomieszczeniu  z  rozszczelnieniem. Minimum 3-komorowe,  k< 1,6 W/m2K Wiatrołap od zewnątrz
wykonać z profili aluminiowych zgodnie ze szczegółowym zestawieniem
Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnętrzne do wiatrołapu aluminiowe,przeszklone. Drzwi do garażu aluminiowe harmonijkowe.
Drzwi do kotłowni –stalowe w kolorze grafitowym
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne oraz pcv stanowiące część przeszkloną
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 Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami.
2.2.  Stolarka  okienna  PCV  wypełniona  szkłem  bezpiecznym  i  poliwęglanem  dwukomorowym
(przezroczystym). Okna otwierane dźwignią z poziomu podłogi na wysokości 160cm
2.3. Drzwi wewnętrzne typu „Porta”, białe, pełne.
 Drzwi  na ciągach komunikacyjnych (łącznik)  aluminiowe z wypełnieniem szkłem bezpiecznym i  panelem
aluminiowym w proporcji 50/50.
 Drzwi  zewnętrzne (do łącznika)  aluminiowe (ciepłe) z wypełnieniem szkłem antywłamaniowym i  panelem
aluminiowym w proporcji 50/50.
 Drzwi zewnętrzne (do sali) stalowe pełne, ocieplone
2.3. Okucia budowlane.
2.3.1.  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
2.3.2  Okucia powinny odpowiadać  wymaganiom norm państwowych,  a  w przypadku braku takich norm -
wymaganiom określonym w świadectwie  ITB dopuszczającym do  stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć  minią  ołowianą  lub  farbą  ftalową,  chromianową
przeciwrdzewną.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych  przed opadami  atmosferycznymi.  Podłogi  w pomieszczeniu  magazynowym powinny  być
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej
niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.



3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.  Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet
lub  jednostek  kontenerowych.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi  przez  Inżyniera  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub  utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica.  W przypadku występujących wad w wykonaniu  ościeża lub zabrudzenia  powierzchni  ościeża,
ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami
producenta.
5.1.3.  Skrzydła drzwiowe,  ościeżnice powinny mieć  usunięte wszystkie  drobne wady powierzchniowe, np.
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za
pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną
od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić  ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. Po
zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być  jednolita, bez widocznych
poprawek,  śladów  pędzla,  rys  i  odprysków.  Wykonane  powłoki  nie  powinny  wydzielać  nieprzyjemnego
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
 • sprawdzenie zgodności wymiarów,
 • sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
 • sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
 • sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 • sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 • sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.



8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  wymienione  w  SST  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Odbiór  obejmuje
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
 • osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
 • dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
drobnych elementów ślusarskich.
1.2 Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie montażu elementów stalowych:
 • balustrady i poręcze (wew. i zew.), systemowe, ze stali nierdzewnej, wykonane ze stali nierdzewnej o profilu
rury okrągłej.
 • drabiny
1.4 Określenia podstawowe.
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Stal.
 Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX;
St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).
 Stal kwasoodporna.
2.2. Powłoki malarskie
 Materiały na powłoki malarskie SST 13.
2.3 Okucia.
 Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z
dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.
2.5. Badania na budowie.
• Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
• Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
 • jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
 • zgodności z projektem,
 • zgodności z atestem wytwórni,
 • jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA 3 wg PN-84/H-93669. Połączenia
elementów  wykonywać  jako  spawane  (druty  do  spawania  PA  3),  nitowane  lub  skręcane  na  śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
 twardość Shor’a min. 35 - 40o, wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 Mpa, odporność na temperaturę od -30
do + 800 C, palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia, nasiąkliwość - nie nasiąkliwe, trwałość min. 20 lat



2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu
 AI/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7 Ślusarka stalowa
Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami
antykorozyjnymi.
2.7.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
 Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
 Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.7.2 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom w punkcie 2.6.3.
2.7.3 Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.

3. SPRZĘT

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Elementy  mogą  być  przewożone
dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
-prawidłowość wykonania ościeży,
-możliwość mocowania elementów do ścian,
-jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowana przez
Inżyniera.
5.3  Elementy  powinny  być  trwale  zakotwione  w  ścianach  budynku.  Zamiast  kotwienia  dopuszcza  się
osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
5.4 Osadzone elementy powinny być  uszczelnione między ościeżnicą  lub ścianą  tak aby nie następowało
przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody opadowej.  Uszczelnienia  wykonywać  z  elastycznej  masy
uszczelniającej.
5.5 Powłoki malarskie powinny być  jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.12.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami
państwowymi.
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni,
zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania  części  ruchomych.  Z
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
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 ościeżami,
 • sprawdzenie działania części ruchomych,
 • stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
 Roboty podlegają odbiorowi.



7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót
Balustrady i pochwyty w mb.
Drobne elementy w szt.
Ilość  robót określa  się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy  odbiorze  elementów  ślusarsko  -  kowalskich  przed  ich  wbudowaniem  powinny  być  sprawdzone
następujące cechy:
 • wymiary elementów i ich części składowych,
 • wymiary gotowego elementu i jego kształt,
 •  prawidłowość  wykonanych połączeń  (przekroje, długość i  rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz
rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych,
 • wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
 • dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 • zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
 • zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:
 • prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszkodzenia ościeżnic elementu z
ościeżami otworów lub ścianami,
 • prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających -zgodność wbudowanego elementu
z projektem,
 • inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

9.PODTAWA PŁATNOŚCI

 Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie,
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu wykonanie
robót  malarskich  obiektu  wg  poniższego.  Malowanie  tynków i  podłoży  gipsowych,  malowania  konstrukcji
stalowej
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 inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.
Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  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. Spoiwa bezwodne.
2.3.1.  Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do  ciemnobrązowego  i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy
od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego,
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy 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.
2.5. Farby budowlane gotowe.
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego
i  innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach  i  świadectwach  ich  dopuszczenia  przez  ITB.  Mogą
przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych:
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. czas schnięcia - 2h,
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność – 6- 8m /dm, max. czas
schnięcia - 2h
• Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. czas schnięcia - 2h,
•  Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajność - 7-
8m /dm, max. czas schnięcia-2h,



• Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 7- 8m /dm,max. czas
schnięcia - 2h,
• Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/ dm3, max. czas schnięcia -
2h,
•  Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-8m/dm, max. czas
schnięcia - 2h,
• Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm, max. czas schnięcia - 2h,
• Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm, max. czas schnięcia-24h,
• Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
• metaliczna „Cykofan, wydajność - 15-16m /dm, max. czas schnięcia - 8h,
•  Kit  szpachlowy  chlorokauczukowy  ogólnego  stosowania,  biały,  do  wygładzania  podkładu  pod  powłoki
chlorokauczukowe,
•  Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych,  ogólnego  stosowania  biały,  do
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.
2.5.4. Wyroby epoksydowe
•  Gruntoszpachlówka  epoksydowa  bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,  wydajność-  6-10m2/dm3,  max.
czas schnięcia-2h,
• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność - 4,5-5m /m, czas
schnięcia - 24h,
• Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m dm, max. czas schnięcia-24h,
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
•  Farba  olejna  do  gruntowania  ogólnego  stosowania  wg  BN-79/6113-67  wydajność  6-  8m2/dm3,  czas
schnięcia - 12h,
• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, wydajność 6-1 0m2 /dm3
2.6. Środki gruntujące.
2.6.1. 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 podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2.  Przy malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy zagruntować  rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6.  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W okresie zimowym
pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W ciągu 2  dni  pomieszczenia  powinny  być  ogrzane do temperatury  co
najmniej +8o C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść  poniżej -1o C. W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni



ciepłym  powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  urządzeń  ogrzewczych.  Gruntowanie  i  dwukrotne
malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
 • całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu
 • armatury i urządzeń sanitarnych),
 • całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 • całkowitym ułożeniu posadzek,
 • usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży.
 5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni  powinny być  naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo -wpienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających
drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo -wapienną.
 5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
 5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni.
 5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
 5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4.  Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów stalowych  stosuje  się  odpowiednie  farby
podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
 5.3.2.  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla
 5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem,
bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam i  zmiany  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć
jednolity  połysk.  Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować  farby  w
różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości  należy wykonać  przez spryskiwanie powierzchni  przewidzianej  pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach..
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. 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 należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowanie
stanowiska pracy. Ilość  robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.
8.1.1.  Zastosowane do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich.
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  stwierdzeniu  równomiernego
rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  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.
 8.2.2.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
 8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
 8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
 8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-86/B-30020.  -  Wapno.  PN-70/H-97053.  -  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.
Wytyczne ogólne.
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.



BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 13

 ROBOTY IZOLACYJNE
 Kod CPV - 45320000-6
 SPIS TREŚCI
 WSTĘP
1.
 1.6. Przedmiot SST
 1.7. Zakres stosowania SST
 1.8. Zakres robót objętych SST
 1.9. Podstawowe określenia
 1.10. Ogólne wymagania dotyczące robót
10. MATERIAŁY
11. SPRZĘT
12. TRANSPORT
13. WYKONANIE ROBÓT
14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
15. OBMIAR ROBÓT
16. ODBIÓR ROBÓT
17. PODSTAWA PŁATNOŚCI
18. PRZEPISY ZWIĄZANE



1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot SST.
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji.
 1.2. Zakres stosowania SST.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 1.3. Zakres robót objętych SST.
 Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem.
 Izolacje termiczne
Ocieplenie ścian zewnętrznych - stosować metodę lekką mokrą docieplenie z użyciem styropianu 12 cm
ocieplenie/wygłuszenie stropu nad parterem styropianem grubości 5 cm
ocieplenie stropu nad piętre mwełną mineralną grubości 20 cm na ruszcie systemowym
tworzącym nośną konstrukcje sufitu podwieszonego
Ocieplenie ścian fundamentowych -styropian
Izolacje wodochronne
Izolacje na ławach 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorąco
Izolacja w posadzce przyziemia i ścianach zewnętrznych nad terenem związana z cokołem budynku 2x papa
asfaltowa na lepiku asf. na gorąco lub inne systemowe izolacje rolowe.
W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu (bez wypełniaczy
mineralnych).
Izolacja murłaty od muru – na styku murłaty z wieńcem żelbetowym stosować przekładkę
z papy izolacyjnej.
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:
Izolacja pionowa ścian fundamentowych do połączenia z izolacją  poziomą  w cokole budynku wykonana z
powłokowych mas bitumicznych – lepik asfaltowy nakładany na gorąco.
Izolacja pionowa nad terenem ochroniona okładziną z masy mineralnej
 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 Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne.
 2.1.1.  Wszystkie materiały do wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
 Do papowych izolacji  należy stosować  papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
 Lepiki  i  kleje  nie  powinny działać  destrukcyjnie  na łączone  materiały  i  powinny  wykazywać  dostateczną
odporność  w środowisku,  w którym zostają  użyte,  oraz należytą  przyczepność  do  sklejanych materiałów,
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.
 Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę zgrzewalną o gramaturze 200g/m i
gr. 4 mm
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.



• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach,
• powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,
• dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,
• przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy,
• dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie
więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
• wymiary papy w rolce: długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm
+ 1cm.
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i
sznurkiem  grubości  co  najmniej  0,5mm.  Na  każdej  rolce  papy  powinna  być  umieszczona  nalepka  z
podstawowymi danymi określonymi w w/w normie.
 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników.
 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-57/B-24625.
• temperatura mięknienia 60-80oC,
• temperatura zapłonu 200oC,
• zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,
•  spływnosc - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie
warstwy papy nachylonej pod kątem 45o,
•  zdolność  klejenia -  lepik  nie  powinien się  rozdzielić  przy odrywaniu  pasków papy sklejonych ze sobą  i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.
2.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW.
Wymagania wg BN-70/6112-24.
2.3. Materiały do izolacji termicznych.
2.3.1. Styropian.
Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gęstość 20 kg/m. Styropian FS-30 ekstrudowany - do izolacji
ścian fundamentowych
a) Wymagania.
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych. Dopuszcza się
występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm,
dla płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5mm, Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50
cm,  a  powierzchnia  największej  dopuszczalnej  wady  10cm.  Wymiary:  długość  -  3000,  2000,  1500,1000,
500mm -  popuszczalne odchyłki  +  0,5%, szerokość  -  1200,  1000,  600,  500mm -  dopuszczalne odchyłki
+1,5mm, grubość - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%.
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokość stosu nie powinna być
wyższa niż 1,2 m.
Na opakowaniu  powinna  być  naklejona etykietka  zawierająca nazwę  zakładu,  oznaczenie,  nr  partii,  datę
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie.
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.
2.3.2. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.



Wymagania:
wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz
ściśliwość.  ściśliwość  pod obciążeniem 4kPa nie większa niż  6% początkowej  grubości,  wytrzymałość  na
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w
wodzie  nie  większa  niż  40% suchej  masy  wełna  mineralna  twarda  o  gęstości  150kg/m3 Wyrób  z  wełny
mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie klejem bitumicznym.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1 Przygotowanie podkładu.
- Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2 Gruntowanie podkładu.
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
a) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.
5.1.3 Izolacje papowe.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z
jednej  lub  dwóch  warstw  papy  asfaltowej,  sklejonych  lepikiem  między  sobą  w  sposób  ciągły  na  całej
powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową, z zaprawy
na niej  układanej,  mogą  być  wykonane  z  jednej  warstwy  papy  asfaltowej  ułożonej  na  sucho  i  sklejonej
wyłącznie  na  zakładach.  Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,
odpowiadający  wymaganiom  norm  państwowych.  Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą
warstwą  izolacji  oraz  między  poszczególnymi  warstwami  izolacji  powinno  wynosić  1,0-1,5mm.  Szerokość
zakładów papy zarówno podłużnych jak i  poprzecznych w każdej  warstwie powinna być  nie mniejsza niż
10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie
5.2 Izolacje termiczne
5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym.
5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na
styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku
warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm.
5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia
ścian. Należy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty, a następnie wykonać drugą
warstwę ściany.
5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folią lub papą).

6 KONTROLA JAKOŚCI



6.1 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 zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o
jakości,  wystawionym  przez  producenta,  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu, z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  odbywać  się  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,
-zagruntowanie podłoża,
-ułożenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane.
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje.
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed
wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970. Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.
Wytyczne  stosowania  folii  polietylenowej  szerokiej  w  budownictwie  ITB.  Warszawa  1974.  Wytyczne
wykonywania  robót  budowlano  -  montażowych w okresie  zimowym przy  temp.  -  15oC.  Zeszyt  I.  Roboty
izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.
Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB - RPI Budowlane.
Katowice 1974.
Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB
Warszawa  1979.  Instrukcja  stosowania  taśm  dylatacyjnych  z  polichlorku  winylu.  ITB  Warszawa  1973.
Świadectwo ITB nr  351/75.  Powłoki  izolacyjne  z  asfaltowych  emulsji  kationowych  i  lateksów butadieno  -



styrenowych wykonane metodą natryskową.
Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie
grzybów domowych.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wykończeniowych specjalistycznych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót wykończeniowych specjalistycznych tzn.:
1.8 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, WYKONANIE ROBÓT

> Parapety wewnętrzne - konglomerat
> Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -białym
> Drzwi do śmietnika -profile stalowe wypełnione siatką

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia.

5. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest komplet.

6. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanych  prac  wykończeniowych
specjalistycznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zalecenia producentów.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustalony komplet robót wykończeniowych.


