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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 
 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z dobudową garażu do 

budynku remizy OSP w Zamłyniu, gm. Wręczyca Wielka. 

 

 Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych 

asortymentów robót. 

 

 Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

� Budynek – budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na 

przechowywanie surowców. 

� Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z 

naniesionymi zmianami powstałymi w czasie budowy istotnymi dla celów 

eksploatacyjnych i celów identyfikacyjnych elementów zakrytych w tym 

powykonawcze pomiary geodezyjne. 

� Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń –wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi  

      i eksploatacji instalacji i urządzeń z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze 

 szkolenia personelu użytkownika uprawniającymi do obsługi instalacji na zasadzie 

 udzielonych gwarancji i rękojmi. 

� Kubatura – objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W 

kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, 

kotłownia itp. 

� Powierzchnia całkowita – łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku 

liczona po jego zarysach ścian zewnętrznych z uwzględnieniem grubości ścian. 

� Powierzchnia użytkowa – powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w 

budynku ustalona na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń 

uwzględniona jest wysokość pomieszczeń.  

� Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy. 

� Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizująca część dostaw 

lub robót specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawcą. 
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� Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzających 

inwestycję i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają 

inwestor, użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi 

w ramach komisji rozruchowych. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych 

umownych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

� Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne charakteryzujące 

specyfikę inwestycji w określonej lokalizacji stanowiące podstawę do ujęcia tej 

specyfiki w dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawcę. 

� Kontrakt -umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą ( Generalnym 

Wykonawcą) na realizowanie inwestycji. 

� Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

� Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęciom 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowań zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

� Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

� Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

� Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

� Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem robót. 

� Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

� Projekt wykonawczy – projekt o zakresie ściśle zdefiniowanym w zawartej umowie 

pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą wykonania projektu. Projekt wykonawczy 

może być lub może nie być dokumentacją przetargową według decyzji inwestora 

dotyczącej przyjętego modelu i procedury przetargu. 

� Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych robót do wykonania w 

poszczególnych branżach inwestycji. Przedmiary mogą być lub mogą nie być 

dokumentacją przetargową według decyzji inwestora dotyczącej przyjętego modelu i 

procedury przetargowej. Jeżeli przedmiary są dokumentacją przetargową to w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być ściśle określona ich rola w 

stosunku do innej dokumentacji przetargowej. 

� Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

� Przygotowanie terenu budowy – wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne 

do wykonania inwestycji i które po wykonaniu inwestycji będą usunięte lub 

przywrócone do pierwotnego lub docelowego stanu. 
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� Studium wykonalności - analiza inwestycji określająca parametry ekonomiczne 

eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania 

unijnych środków finansowych. Zaleca się wykonanie tego opracowania także, gdy 

inwestor nie zabiega o pozyskanie takich środków. 

� Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - szczegółowe wymagania Inwestora 

dotyczące przyjętego modelu i procedury ogłaszanego przetargu. 

� Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonywania. 

� Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

� Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno – użytkowych. 

� Zagospodarowanie terenu i infrastruktura – wszystkie elementy inwestycji leżące 

poza granicami budynku, budowli, lecz w granicach działki inwestycji. 

  

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

 

Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 

dokumenty. 

 

Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych: 
 

W materiałach przetargowych zamieszczono: 

� Specyfikację techniczną, 

� Przedmiary robót, 

� Spis dostępnej do wglądu dokumentacji projektowej. 

 

Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 

potrzebne do realizacji umowy, będzie udostępniona wszystkim Wykonawcom w okresie 

opracowywania ofert. 

 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dostępnej 

dokumentacji projektowej. 

  

Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 
ramach ceny kontraktowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest w cenie kontraktu opracować dokumentację: 

 

� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� Projekt organizacji i harmonogram robót, 

� Projekt zagospodarowania placu budowy, względnie zagospodarowania zaplecza 

technicznego budowy,  

� Instrukcję eksploatacyjną, BHP, instrukcje ppoż. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich poprawek. 

 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i ST. 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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 Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będą ingerowali 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

 Jeśli w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 
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2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i 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 odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem.  

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

 Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w 

wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne 

jak określone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do  czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST. 

 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST. 

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 

Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz ustaleniami. 

 

Program Zapewnienia Jakości powinien zwierać: 

 

Część główną opisującą: 

 

� Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

� Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków     

drogowych, 

� Bezpieczeństwo i higienę pracy, 

� Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

� Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

� Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

� Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

� Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego, 

� System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i 

sprzętu. 

 

Część szczegółową opisującą: 

 

� Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 

przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 

� Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności 

ich działania, 

� Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymogami 

technicznymi, 

� Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

� Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
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� Metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, 

wykonywania poszczególnych elementów pracy, 

� Metody postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi tych warunków. 

 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 

 Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy 

próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 

zapewniającą wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Ponadto wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 

przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 

wymagania procedur testowych. 

Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu 

prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowościach związanych z laboratorium, 

wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów poinformować 

Wykonawcę na piśmie. Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na 

prawidłowość testów, może on odmówić użycia materiałów, które zostały poddane testom do 

momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie 

przeprowadzona. 

 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem. 

 

Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 

 

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione 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 dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
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przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora. 

 

6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch 
 

 Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. 

 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na 

piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

Wyniki badań należy przechowywać w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

 w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

 tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.6. Dokumenty budowy 
 

���� Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.  

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 
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- datę uzgodnienia przez Inspektora 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 przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 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 będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje te wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do 

instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót. 

 

���� Raporty dzienne 
 Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 

dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę 

robót. 

 

���� Księga obmiarów 
 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

���� Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora. 

 

���� Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się również: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
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d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora. 

 

 ���� Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Urządzenie i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zastanie 

ustalony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiorowi częściowemu, 

� odbiorowi ostatecznemu, 

� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 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 ulegają zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru. 

 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

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 w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

 Odbiór częściowy 
 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.  

 

 Odbiór ostateczny 
 
 Zasady odbioru ostatecznego 
 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

ST. 

 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 Dokumenty odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� szczegółowe specyfikacje techniczne, 

� dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

� instrukcje eksploatacyjne, 

� inne wymagane. 

 

 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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 Odbiór pogwarancyjny 
 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Ustalenia ogólne 
 

 Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu.  

 

 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Warunki umowy i wymagania ogólne ST -0 
 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w ST-0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

niewyszczególnione w kosztorysie a także: 

� koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

� koszt zagospodarowania placu budowy. 

 

 Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 

cenę umowną. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
 
PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów. 

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna. 

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robot 

budowlanych. 
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Inne dokumenty:  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 

z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637) 

6. Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 

(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r). 
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ST-1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z dobudową garażu do budynku remizy 
OSP w Zamłyniu, gm. Wręczyca Wielka. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
� Wytyczenie obiektów i punktów wysokościowych. 
� Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe. 
� Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów. 
� Zabezpieczenie ścian budynku sąsiedniego. 
� Przygotowanie podłoża pod konstrukcję ław fundamentowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Osnowa geodezyjna pozioma - zbiór punktów, których położenie na powierzchni 
odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
Osnowa geodezyjna wysokościowa - zbiór punktów, których wysokość w stosunku do 
przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 
 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej i mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa (wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia). 
 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
 określona wg wzoru: 
 

Is = 
5d

d

P

P
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gdzie: 
 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m

3
),  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m

3
). 

 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U=
10

60

d

d
 

gdzie: 
 
d60  – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 
 
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: 

I0 = 
1

2

E

E
 

gdzie: 
 
E1 = moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 = moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z warunkami 
przyjętymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 0 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

3. SPRZĘT 
 

 Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót.  
 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
- do odspajania i wydobywania gruntu - narzędzia mechaniczne, koparki ładowarki, itp. 
- do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp. 
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- do zagęszczania - sprzęt zagęszczający (ubijaki, płyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne 
itp.) 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych 
prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót. 
 
 Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg 
oraz sieci i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe niezbędne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.1.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych, dróg i 
placów manewrowych oraz osi trasy i punktów wysokościowych  
 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zestabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić około 250 m. 
Repety robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. W przypadku braku takich 
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punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych, repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.1.2. Tyczenie osi trasy 
 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o rysunki oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Inwestora, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 
50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do rysunków nie może 
być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w rysunkach. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów takich jak: pale, słupki metalowe, 
rury stalowe. 
Pale z osi trasy można usunąć tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót. 

 
5.1.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z rysunkami oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej l metr oraz wykopów głębszych niż l metr. Odległość miedzy palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i 
powinna ona odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z rysunkami. 

 
5.1.4. Wytyczenie położenia elementów obiektów 
 
Dla każdego z realizowanych elementów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

� wytyczenie osi obiektu, 
� wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do l cm. 

 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników i sadzeniu drzew. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
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grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu 
należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

 

5.3. Roboty ziemne 
 
 Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się na nieprzewidziane w dokumentacji 
obiekty podziemne lub materiały takie jak: 

� urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne), 

� kanały, dreny, 
� resztki konstrukcji 

wówczas roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. 
 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów - niewybuchów i 
innych pozostałości wojennych, należy niezwłocznie przerwać roboty, zawiadomić 
odpowiednie władze administracyjne, a miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i 
zwierząt. 
 

5.3.1. Wykopy  
 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowy robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 
w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 
 

Strefa wykopu Minimalna wartość Is 

obiekty kubaturowe drogi, chodniki i place 
postojowe 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w Tablicy 1. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie 
wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest 
mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może 
odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
Przyjęte metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 
gruntowych nie mogą spowodować zmiany właściwości geotechnicznych posadowienia 
istniejących budynków, elementów oraz instalacji. 
 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 
przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po 
wykonaniu przewidzianych prac. 
 
Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym 
celu należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopy. 
 
Wykop należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z każdego stopnia powinien być 
urządzony wyjazd dla środków transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody 
uniemożliwiające spływanie jej na stopnie położone niżej. 
 
Jeżeli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnej krawędzi wykopu, należy ukształtować 
podłużne pasy szerokości, co najmniej 0,6 m, na których nie powinien znajdować się ukopany 
grunt ani inne przeszkody. 
 
Należy w odpowiednich odstępach zapewnić wyjścia z wykopów przy użyciu np. drabin lub 
schodków. 
 
Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się 
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby 
naruszyć stateczność gruntu. 
 
Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdych warunkach atmosferycznych. 
Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy 
wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych itp., które mogą spaść lub 
ześlizgnąć się, należy niezwłocznie usunąć. 
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 Należy ocenić wpływ drgań i ciężaru przekazywanych przez maszyny budowlane 
wykorzystywane przy pracach ziemnych na podłoże gruntowe. Wymiary wykopów w planie 
powinny być dostosowane do: 

� wymiarów fundamentów w planie, 
� głębokości wykopu, 
� zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie (izolacje, 

wymiana gruntu, deskowanie, betonowanie), 
� przyjętego sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
� szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. 

 
Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna być mniejsza niż 0,8 m (zaleca się 
1,2 do 2 m od krawędzi fundamentu). 
 
W celu ochrony gruntu w dnie wykopu należy wykonać wykopy o głębokości mniejszej od 
projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
 
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
wymagania: 

� W pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej szerokości 
trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu. 

� Podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi. 

� Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy. 

� Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.) 

 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 
 

� Górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co 
najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów. 

� Wykop zabezpieczyć i oznakować w sposób zabezpieczający przez wpadnięciem 
pracowników, osób postronnych oraz maszyn i sprzętu budowlanego. 

� Z wykopu należy zapewnić awaryjne wyjścia według warunków podanych wcześniej. 
� W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu. 
� W razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 

zbudować pomosty. 
� Stateczność obudowy powinna być zapewniona w każdym stadium robót, od 

rozpoczęcia i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a 
następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy, rozbiórka 
obudowy ścian lub skarpy wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę 
zasypywania wykopu, poczynając od dna wykopu; obudowę ścian wykopu można 
usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,3 m, 

� Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 
technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraża 
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bezpieczeństwu pracy lub konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu - 
powinno to zostać zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. 

 
Kopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub 
na odkład przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
 
W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w 
postaci nasypów o wysokości do 1,5 m pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5%. 
 
Odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić, 
co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3 m. 
 
Zasypywanie wykopu powinno odbywać się w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu 
gruntu uprzednio wydobytego z wykopu. 
 
Do zasypania wykopu zaleca się użyć gruntów składających się z piasków średnich i grubych. 
Materiał powinien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina, odpadki 
budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp. 
 
Materiał nie powinien być zamarznięty. 
 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy zagęszczać 
mechanicznie lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki powinna być dobrana w zależności od 
przyjętej metody zagęszczania. Stopień zagęszczenia lD = ~ 0,63. 
 
Jeżeli wskutek wadliwego działania zabezpieczeń wykopu przed wodą opadową lub gruntową 
w poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to należy go usunąć i zastąpić 
odpowiednim rodzajem gruntu. 
 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy zapewnić stałą i bezawaryjną pracę 
oraz przestrzegać następujących zasad: 

� stała kontrola dróg technologicznych, 
� unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 
� zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed stoczeniem się, 
� utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym, 
� prawidłowy dobór pojemności naczynia roboczego, 
� transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie tamował dowozu 

materiałów przeznaczonych na budowę, 
� ruch maszyn powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

 

5.3.2. Wykonanie nasypów 
 
Grunty i materiały do nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-98/S-02205. 
 

Wycięcie stopni w zboczu 
 
 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu oraz w miejscach gdzie pochylenie poprzeczne 
terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonywać w jego skarpie stopnie szerokości do 1,0 metra. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
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Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
 
 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w Tablicy 2. Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w Tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 
0,5 m od powierzchni terenu. 
 

Wysokość nasypów Minimalna wartość Is 

obiekty kubaturowe drogi, chodniki i place 
postojowe 

Nasyp do 2m 1,00 0,97 

Nasyp o wys. ponad 2m 1,00 0,97 

 

 
Zasady wykonania nasypów 
 
Ogólne zasady wykonywania nasypów: 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
� Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Wznosić równomiernie na całej szerokości. 
� Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 
warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego 
wykonania warstwy poprzedniej. 
� Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
� Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 
mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Jeśli nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, jeśli zaś budowany jest na 
zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
� Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
Górne warstwy nasypu, o grubości, co najmniej 0,5m należy wykonać z gruntów, 
niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 m/dobę. 
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5.3.3. Grubość warstwy 
 
 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 
5.3.4. Wilgotność gruntu 
 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 
wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność 
gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad l0% jej wartości, grunt należy osuszyć 
w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. Sposób osuszenia zbyt wilgotnego gruntu powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.3.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia  
 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania 
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-
02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w Tabeli 3. 
 
Tabela 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach. 
 

 
Strefa nasypu 

 

Minimalna wartość Is 

obiekty kubaturowe drogi, chodniki i place 
postojowe 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu 
do głębokości 2m poniżej 
powierzchni robót ziemnych. 

 
0,98 

 
0,98 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
 
5.3.6. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
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 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Z uwagi na charakterystykę gruntów (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na 
możliwość okresowego zawieszania się wód opadowych na powierzchni gruntów słabiej 
przepuszczalnych, wystąpi konieczność wykonywania odwodnienia wykopów kanalizacji 
deszczowej poprzez zastosowanie igłofiltrów z pompami. 

 
5.4. Dokumentacja robót 
 
Dokumentacja robót ziemnych powinna obejmować: 

� Projekt robót ziemnych wykonany w parciu o przyjęty przez wykonawcę robót model 
technologii i organizacji robót, dokumentację geotechniczną, oraz postanowienia 
Specyfikacji Technicznej. 

� Wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów użytych w robotach ziemnych. 
� Wyniki badań laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie korekty projektu robót 

ziemnych. 
� Dziennik budowy. 
� Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 
� Operaty geodezyjne. 
� Książkę obmiarów. 

 
 Projekt robót ziemnych powinien mieć taki zakres, aby rozwiązywał wszystkie 
problemy warunkujące bezpieczne i prawidłowe wykonanie robót ziemnych. Należy 
przeanalizować bezpieczeństwo projektowanej konstrukcji i budowli ziemnej oraz konstrukcji 
i urządzeń istniejących. Metoda wykonania wykopu powinna być dobrana przy 
uwzględnieniu zakresu robót, rodzaju, rozmiaru i głębokości wykopów, ukształtowania 
terenu, rodzaju gruntu, występujących wód gruntowych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Należy uwzględnić uwarunkowania organizacji robót podane w ST - 0 
„Wymagania ogólne”, dotyczące organizacji placu budowy i etapowania robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Podłoże gruntowe 
 
 Należy sprawdzać zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 „Grunty 
budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
 
Podłoże gruntowe powinno być przedmiotem odbioru częściowego. 
 
Grunty w wykopach należy badać głównie pod kątem sprawdzenia zgodności rzeczywistego 
rodzaju i stanu gruntu w celu przewidywanym w projekcie. 
 
Wyniki kontrolnych badań podłoża należy porównać z dokumentacją geotechniczną oraz 
przyjętymi założeniami projektowymi. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rodzaj i miąższość warstw 
gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno -
gruntowe. 
 
6.2. Wykonanie wykopów 
 
 Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby 
istniała możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze 
końcowym. 
 
Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 
 
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zostały podane w poniższej tabeli wg 
tablicy 1 – 3,6 02C1 PN-B-06050:1999 
 
 
Lp.  

Przedmiot kontroli (badań) 
 
 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

Przed 
rozpoczęciem 

budowy 

W czasie 
budowy 

Po zakończeni 
budowy 

  
1. Zgodność wykonania robót z 

dokumentacją techniczną 
- + + 

2. Roboty pomiarowe + - - 
3. Przygotowanie terenu + - - 
4. Rodzaj i stan gruntów w podłożu + + + 
5. Odwodnienie wykopu, nachylenie 

skarp 
+ + + 

6. Wymiary wykopów, nachylenie 
skarp 

- + + 

7. Wskaźnik lub stopień zagęszczenia 
gruntów w podsypkach 

- + + 

8. Zabezpieczenie wykopów - + + 
9. Wykończenie wykopów, 

uporządkowanie terenu 
- - + 

 
 Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z projektem, wymogami 
normowymi oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem stateczności ścian wykopu (skarpy, obudowa), prawidłowości ich 
odwodnienia oraz dokładności wykonania wymienionych poniżej. 
 Odchylenia wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót i budowli ziemnych nie 
powinny być większe niż: 
 

� ± 0,01%  dla spadków terenu, 
� ± 0,05%  dla ewentualnych rowów odwadniających, 
� ± 3 cm  dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 
� ± 10 cm  dla wymiarów w planie wykopów - wykop pod fundament budynku 

  oraz pod stopy fundamentowe łącznika, 
� ±15 cm  dla wymiarów w planie wykopów - dla elementów małej architektury, 
� ± 5%              dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych. 
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Przy kontroli robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na: 
� zabezpieczenie skarp / ścian wykopów, 
� obudowę ścian wykopów, 
� prawidłowość odwodnienia wykopu, 
� dokładność wykonania wymiarów wykopu (wg powyższych wartości tolerancji), 
� dokładność wykonania prac (naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”.  
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór robót obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: podłoże gruntowe, zagęszczenie 
poszczególnych warstw, kontrola odwodnienia, itp. Odbiór należy wykonać na 
podstawie wyników odpowiednich badań i kontroli. 

 
2. Odbiór materiałów do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 

dokonany na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno - 
inżynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie 2 niniejszego 
działu Specyfikacji Technicznej. 

 
3. Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac) - wykonany po zakończeniu całości robót 

ziemnych, dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z 
odbiorów częściowych i oceny stanu aktualnego wykonywanych robót oraz 
ewentualnych badań końcowych. 

 
4. Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów badań jakościowych. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Inspektorem Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, 
obowiązujących normach to wykonanie robót ziemnych można uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
 
W przypadku, gdy choćby jedno badanie jedna kontrola lub jeden z obmiarów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonanie 
robót ziemnych należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji 
Technicznej oraz innymi obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. 
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Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymogami, należy 
ocenić pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości oraz jakości i rozebrać, a 
następnie wykonać ponownie, lub uznać za mające obniżoną jakość. 
 
W powyższym przypadku należy uwzględnić skutki obniżenia jakości wykonania robót 
ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem ze nie obniżą jakości wykonania innych robót ( 
izolacji, robót fundamentowych itp.). 
 
Dla wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnice rzeczywistych warunków 
wodno - gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po 
analizie i uwzględnieniu tej różnicy w projekcie robót ziemnych, jak i w projekcie 
konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu i po przedstawieniu oceny 
skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 
obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 
przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  
 
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 
 miary.  
 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów. 
 
PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
   statyczne i projektowanie. 
 
PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 
  
PN-B-04431  Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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10.2. Inne dokumenty  
 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna,GUGiK 1983.  
 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Ustawa z 17.05.1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne - cześć 1 - cześć 2. Arkady. Warszawa 1990. 
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ST-2 ELEMENTY WYLEWANE 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru żelbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje 
żelbetowe, monolityczne elementy betonowe) w dobudowywanym do budynku remizy OSP 
garażu w miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST - 0 
„Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Beton i jego składniki 
 
 Poszczególne elementy robót betoniarskich należy wykonywać z betonów klasy - B25 
i B10 zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Do zbrojenia konstrukcji należy używać stali A-III 34GS zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
  
Beton wykorzystany do wykonania robót powinien spełniać wymagania PN-B-06250: 
• nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż:  
 - 5% - w przypadku narażonych bezpośrednio na działanie czynników 
 atmosferycznych,    
 - 9% - w przypadku betonów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników 
 atmosferycznych; 
 
• odporność betonu na działanie mrozu: 
 - F 300 - dla elementów konstrukcji znajdujących się w strefie zmieniającego się 
 poziomu wód gruntowych (fundamenty, ściany fundamentowe, zewnętrzne ściany 
 poziomu poniżej ± 0,00, mury oporowe, części podziemne elementów 
 konstrukcyjnych), 
 - F 200 - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie mrozu. 

 
2.1.1. Cement 
 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości: 
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 • wysoką wytrzymałość, 
 • mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
 • wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
 
Cementy stosowane do wyrobu betonowych elementów powinny spełniać wymagania normy 
PN-B-19701. 
 
Do formowania elementów: 
 - z betonów klasy B 10 do B 30 należy stosować cementy klasy od 32,5 do 42,5; 
 
Rodzaje użytego cementu należy przyjmować zgodnie z PN-B-19701 - w zależności od 
warunków dojrzewania betonu oraz przyjętej klasy cementu i rodzaju formowanego 
elementu. 
 
Właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych cementów powinny spełniać 
wymagania określone w PN-B-19701. 
 
2.1.2. Kruszywo 
 
 Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobów betonowych powinno spełniać 
wymagania normy PN-B-06712. 
 
Marki - jakość użytych kruszyw powinny gwarantować otrzymanie betonu o klasie, co 
najmniej równej projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunków wykonania betonu. 
 
Właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych kruszyw powinny spełniać 
wymagania określone w PN-B-06712 (tablica 2, tablica 3). 
 
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać: 
 • 1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego, 
 • odległości miedzy prętami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm, 
 • 1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia. 
 
Użyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech 
fizycznych i jednorodnością uziarnienia oraz nie powinno zawierać składników szkodliwych 
w ilości lub postaci mogącej wywierać ujemny wpływ na cechy techniczne betonu. 
 
Skład ziarnowy poszczególnych asortymentów powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
C6712. 
 
Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. 
 
 Stosowane piaski powinny spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych, co najwyżej 1,5 %, 
• zawartość siarki, co najwyżej 0,2 %, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych – niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
• reaktywność alkaliczna – niewywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %. 
 
Nie dopuszcza się grudek gliny. 
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
 
• do 0,25 mm   14-19% 
• do 0,5 mm   33-48% 
• do 1 mm   57-76% 
 
Jednocześnie powinny być spełnione wymagania dotyczące uziarnienia kruszywa. 
 

Uziarnienie kruszywa 
 
 Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach 
powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie 
wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, 
urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, 
moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie 
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania 
mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się, z co najmniej 3 frakcji. Dla frakcji 
najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. 
Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości 
przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 
10% całego składu frakcji. Do betonu klasy B30 należy stosować kruszywo o łącznym 
uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w tabeli podanej poniżej. 
 

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 
 

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%) 

kruszywo do 16mm kruszywo do 31,5mm 

0,25 3 do 8 2 do 8 

0,50 7 do 20 5 do 18 

1,0 12 do 32 8 do 28 

2,0 21 do 42 14 do 37 

4,0 36 do 56 23 do 47 

8,0 60 do 76 38 do 62 

16,0 100 62 do 80 

31,5  100 

 
 

2.1.2.1. Warunki dostawy 
 
 Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość powinna być określona w charakterystyce technicznej wykonanej 
przez producenta i zawierać następujące dane: 
• skróconą nazwę kruszywa, 
• skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały, 
• symbol frakcji lub grupy frakcji, 
• symbol gatunku kruszywa, 
• symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych), 
• symbol odmiany(dla kruszyw łamanych ze skał węglanowych i grysów ze skał magmowych 
i metamorficznych), 
• numer normy, 
• skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo. 
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 Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących: 
• gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa, 
• otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań wykonywanych przez 
producenta, 
• otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa. 
 

2.1.3. Woda do celów budowlanych 
 
 Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom podanym 
poniżej ( zgodnie z PN-88/B-32250): 
 
 - barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, 
 - woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
 - woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków, 
 - pH nie mniej niż 4, 
 - zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) ( wg PN-C-04566/02), 
 - zawartość siarczanów, nie więcej niż 600 (mg/l) (wg PN-C-04566/03-09), 
 - zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02), 
 - zawartość chlorków nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00), 
 - twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02), 
 - sucha pozostałość nie więcej niż 1000 (mg/l) ( wg PN-C-04541). 
 
Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10% (wg PN-B-
32250). 
 
Woda spełniająca ww. warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego zwilżania elementów 
betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu. 
 
Do betonów nie należy stosować: 
- wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych, 
- wód bagiennych, (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami    
roślinnymi), 
- wód morskich oraz innych zawierających glony i muł, 
- wód wydzielających zapachy. 

 
2.1.4. Stal zbrojeniowa 
 
 Stal zbrojeniowa do zbrojenia elementów wylewanych na budowie powinna 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042. 
 
Klasy, gatunki stali, rodzaje oraz średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
Stal z importu można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu 
dopuszczającego do stosowania i obrotu w budownictwie oraz certyfikatu zgodności z 
Polskimi Normami. 
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2.1.6. Domieszki do betonów 
 
 Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych oraz domieszek 
chemicznych modyfikujących właściwości mieszanek betonowych i betonu powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wszystkie stosowane domieszki powinny posiadać atest producenta i świadectwo 
dopuszczenia do stosowania, wydane przez upoważnioną placówkę oraz spełniać wymogi 
PN-EN-934/2 i PN-EN-934/6. 
 
Zaleca się stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010. 
  

3. SPRZĘT 
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu ich 
wykonywania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych - w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien 
być sprawny technicznie, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru dla jego zastosowania. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Warunki transportu dla 
poszczególnych materiałów powinny być zgodne z podanymi wyżej w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
 

4.2. Transport i składowanie cementu 
 
 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. 
 
Cement należy ładować do czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw 
zbiorników transportowych. 
 
Cement workowany należy pakować w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg 
PN - P - 79005. 
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Cement wysyłany luzem powinien posiadać identyfikator zgodny z wymogami określonym w 
PN - B - 19701. 
 
Zasady przechowywania cementu: 
• cement workowany - może być przechowywany w składach otwartych ( zadaszone i 
zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie nie 
powinna przekraczać 12 ( dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 ( dla worków 5-
warstwowych). Między stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dostęp 
do poszczególnych stosów; 
• cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 
pneumatycznego należy przechowywać jeden rodzaj, jedną klasę cementu. 
 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i 
jego jakość powinna być określona i udokumentowana atestami. 
 
Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. 
 
Do każdej partii dostarczonego cementu producent powinien dołączyć dokument dostawy 
zawierający następujące dane: 
 • nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu, 
 • nazwę wytwórni i miejscowość, 
 • nazwę i adres odbiorcy, 
 • datę wysyłki, 
 • masę cementu w partii, 
 • termin trwałości cementu, 
 • deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV), 
 • sygnaturę kontroli odbiorczej. 

 
4.3. Transport i składowanie kruszywa 
 
 Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz z 
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, marek itp.). 
W/w zasad należy przestrzegać również przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. 
 
Kruszywo należy przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, 
hałdach. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia kruszyw ( śmieciami, gruzem, gliną, 
glebą itp.).W przypadku składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne 
rozdzielenie składowiska tak, aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym 
przemieszczeniom. W okresie zimowym konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem 
rył zamrożonego kruszywa. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej należy uwzględnić rzeczywistą wilgotność 
kruszywa. 
 
4.4. Transport i składowanie wody 
 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków transportu i składowania. 

 
4.5. Transport i składowanie stali zbrojeniowej 
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 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych i uporządkowanych 
miejscach, w sposób niepowodujący ich uszkodzenia lub przemieszczania. Pręty odgięte 
należy dostarczać w paczkach z oznakowaniem ich charakterystyki na trwałych 
przywieszkach. 
 
Zabronione jest chodzenie po odgiętych prętach. 
 
Sposoby wykonania szkieletów i siatek zbrojeniowych powinny zapewniać geometryczną 
niezmienność układu w czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się 
łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy min. 0,6 
mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosowanie spawania lub zgrzewania. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie deskowania 
 
 Budowę deskowań należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wg 
wymagań PN-B-06251. 
 
Wykonanie deskowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji, ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadku stosowania nietypowych deskowań, projekt 
ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających 
warunkom PN-90/B-03200. 
 
 Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzenie przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekiem 
zaprawy z masy betonowej. 
 
Można stosować szalunki metalowe, lecz podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy 
użyte do tych szalunków powinny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby 
śrub i nitów powinny być zagłębione. 
 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewniać sztywne połączenie szalunków i 
możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 
 
Szalunki powinny być chronione przed rdzą, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim, czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 
 
Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem 
zbrojenia, które w żadnym wypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 
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Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część 
pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. 
Otwory po ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1: 2, zewnętrzne części (25mm) 
powinny być wypełnione zaprawą cementową. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
usunąć wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub z metalu (te ostatnie do 25 mm od 
zewnętrznej powierzchni betonu). 
 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod katem 45º za pomocą listwy trójkątnej o 
boku 15 - 25 mm. Listwy te muszą być usunięte z wykonanej konstrukcji. 
 
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m. powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może 
być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym. 
 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji technicznej i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
techniczną. 
 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie 
zlewane wodą. 
 
5.2. Wykonanie mieszanki betonowej 
 
 Mieszanka betonowa dla wykonywania robót betoniarskich wylewanych na budowie 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz postanowieniom niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w mieszance betonowej 
zagęszczanej mechanicznie wynosi odpowiednio:      
 • 220 kg m

3 -
 dla elementów zbrojonych osłoniętych przed bezpośrednim działaniem 

 czynników atmosferycznych (np. otynkowanych), 
  • 270 kg/m

3
 - dla elementów zbrojonych narażonych bezpośrednio na działanie 

 czynników atmosferycznych lub na stały dostęp wody, 
  • 250 kg/m

3
 - dla elementów niezbrojonych narażonych bezpośrednio na działanie 

  czynników atmosferycznych. 
 
 Największa dopuszczalna ilość cementu portlandzkiego nie powinna przekraczać: 
 • 450 kg/m

3
 - dla betonów klas poniżej B35, 

 • 550 kg/m
3 

- dla betonów B35; 
 
 Dopuszczalne największe wartości parametru w/c wynoszą odpowiednio: 
 • 0,75 - dla elementów osłoniętych przed bezpośrednim działaniem czynników 
 atmosferycznych,          
 • 0,60 - dla elementów narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
 atmosferycznych, 
 • 0,55 - dla elementów narażonych na stały dostęp wody przed zamarznięciem. 
 
Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanego do produkcji mieszanki betonowej 
przyjętej do ustalenia składu betonu nie powinny przekraczać: 
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 • ± 10% dla frakcji mieszanki kruszywa, 
 • ± 10% dla frakcji pyłowo - piaskowej od 0-5 mm, 
 • ± 20% dla zawartości poszczególnych frakcji powyżej 5 mm. 
 
 Jeżeli różnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach 
kruszywa, a średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach, kruszywa 
można użyć do betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu. 
 
 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu, bez wystąpienia pustek powietrznych w masie lub na 
powierzchni betonu. 
 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określona przez: 
 • kształt i wymiary konstrukcji, 
 • ilość zbrojenia, 
 • założenie wysokiej gładkości elementów, 
 • sposób układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
 
Zaleca się sprawdzenie doświadczalnie urabialności mieszanki betonowej przez próbę 
formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 
 
Konsystencja mieszanki betonowej: 
 • nie rzadsza niż półciekła – dla elementów gęsto zbrojonych, 
 • nie rzadsza niż plastyczna - dla pozostałych elementów; 
Kontrolę konsystencji mieszanki betonowej należy przeprowadzić według PN-B-06250. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją, a kontrolowaną nie powinna przekroczyć: 
 • ± 1 cm - wg metody stożka opadowego przy konsystencji plastycznej, 
 • ± 2 cm - wg metody stożka opadowego przy konsystencji półciekłej, 
 • ± 20% ustalonej wartości Ve-Be; 
 
 Nie dopuszcza się korygowania konsystencji poprzez dodawanie wody w ilości 
większej niż przewidziano w składzie mieszanki. Korekta konsystencji powinna odbywać się 
wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego w/c lub 
przez stosowanie dopuszczalnych domieszek chemicznych. 
 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać: 
 • 2% bez zastosowania domieszek napowietrzających, 
 •w przypadku stosowaniu domieszek napowietrzających - zgodnie z wartościami 
podanymi w PN-B-06250. 
 
Recepta mieszanki betonowej powinna być ustalona metodą doświadczalną lub obliczeniowo 
- doświadczalną, zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 
 
Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposoby dozowania. 
  
W recepcie roboczej należy podać: 
 • przeznaczenie mieszanki betonowej, 
  • konsystencję, 
 • datę sporządzenia recepty. 
Korekta składu mieszanki powinna nastąpić, gdy zaistnieje jeden z poniższych przypadków: 
 •   zmiana rodzaju składników, 
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 •   zmiana uziarnienia kruszywa, 
 • zmiana zawilgocenia powodująca zmiany całkowitej ilości wody zarobowej 

przekraczające 5dm
3
 w 1m

3
 mieszanki betonowej ustalonej według pierwotnej 

recepty. 
 
Wykonanie mieszanki betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 
 
Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno odbywać się wagowo z dokładnością: 
 • ± 3% dla kruszywa, 
 • ± 2% dla cementu, wody i dodatków. 
 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe pod warunkiem uzyskania dokładności jak przy 
dozowaniu wagowym. 
 
Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu i 
wymaganej urabialności mieszanki betonowej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 
 
Zaleca się stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010: 
• domieszki uplastyczniające i upłynniające - betony do wyrobu elementów gęsto zbrojonych 
i cienkościennych, 
• domieszki napowietrzające - betony, od których wymagana jest odporność na działanie 
mrozu oraz betony narażone na stały dostęp wody przed zamarzaniem, 
• domieszki przyspieszające twardnienie, przeciwmrozowe - dla elementów betonowych w 
okresach obniżonej temperatury oraz w warunkach zimowych, 
• domieszki uszczelniające – dla betonów, od których wymagana jest wodoszczelność W4 i 
mała nasiąkliwość (stopy fundamentowe, ściany poniżej poziomu ± 0,0, pozostałe 
konstrukcje podziemne). 
 

5.3. Wykonanie zbrojenia konstrukcji 
 
 Elementy zbrojenia konstrukcji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej oraz wymogami zawartymi w 
PN-B-06251. 
 
Zaleca się, aby zbrojenie dostarczone było na budowę w postaci siatek, szkieletów oraz 
gotowych do wbudowania prętów (pogiętych i dociętych) w centralnej zbrojarni. 
 
Czyszczenie prętów 
 
 W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, że 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 
 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcz. 
 
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 
Stal pokryła łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie albo przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
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Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Natomiast pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora. 
 

Prostowanie prętów 
 
 Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna 
przekraczać 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wciągarek. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
 
 Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 
cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze 
od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa 
tabela. 

 
Tabela l. Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 
 

Średnica 
pręta 

Kąt odgięcia 

4 9 1 1 

8 - 1 1 1 

1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 

1 0 1 1 2 

1 0 1 1 2 

2 1 1 2 3 

2 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 2 3 5 6 

3 3 4 6 7 

 
 
Odgięcia prętów i haki 
 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
2 (PN-9 l/S-10042). 
 
 
Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

Średnic a pręta 
 

Stal żebrowana 

Rak<40 400 < Rak < Rak > 500 

D< 10 d0-3d d0 = 4d d0 = 4d 

10<d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D>28 d0 = 8d - - 
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d - oznacza średnicę pręta 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż: 
    5d dla stali klasy A-0 
    10 d dla stali klasy A - III 
 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia 
równą, co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

Montaż zbrojenia 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

� czołowe, elektryczne, oporowe, 
� nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
� nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrostatycznym, 
� zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym. 

 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej powinno być wykonywane mechanicznie. 
 
Skrzyżowania prętów zbrojeniowych należy łączyć drutem wiązałkowym; przy średnicy 
prętów do 12mm stosować drut wyżarzony o śr.1mm, przy śr. prętów powyżej 12mm 
stosować drut o śr.1,5mm. 
 
W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania 
prętów. 
Skrzyżowanie prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 
Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. 
Siatki i szkielety płaskie należy spawać lub zgrzewać zgodnie z punktami wskazanymi w 
dokumentacji projektowej. 
 
Szkielety przestrzenne należy wykonywać poprzez łączenie prętów pojedynczych lub 
płaskich szkieletów za pomocą spawania, zgrzewania lub wiązania drutem wiązałkowym. 
 
Montaż zbrojenia należy wykonywać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. 
 
Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym 
przypadku, gdy deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. 
 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według oznaczonego 
zestawu prętów. 
 
Należy przestrzegać normowych długości i sposobu wykonywania zakładów prętów. 
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5.4. Betonowanie konstrukcji  
 
 Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących 
(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
 
Deskowanie oraz zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatów rdzy oraz innych zanieczyszczeń. Powierzchnia deskowania powinna 
być pokryta środkami uniemożliwiającymi przywarcie betonu do powierzchni urządzeń 
formujących. 
 
Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku robót z 
podaniem: 
• daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli, 
• wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje, 
• daty, miejsca i liczby próbek pobranych do badań, ich oznakowania oraz wyniki i terminy 
badań, 
• temperatury zewnętrznej powietrza i innych danych dotyczących warunków 
atmosferycznych. 
 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu następujących 
warunków: 
 
• w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia oraz 
rusztowania (czy nie występuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, jej sztywności i 
stateczności oraz nie występuje przesunięcie elementów), 
• należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów 
formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 
• w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed utratą wody, 
• w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - powodujących 
zmianę konsystencji mieszanki należy usunąć). 
 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna 
przekraczać 3 m. Mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur tak, aby 
wysokość swobodnego opadania nie przekraczała 0,5 m. 
Słupy o przekroju, co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m

2
, bez krzyżującego 

się uzbrojenia mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w przypadku 
stosowania mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna 
przekraczać 3,5 m. 
 
W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej niż podano 
wyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). 
 
Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do + 20 °C powinna być zużyta w czasie 
do 1,5 h, a przygotowana w temperaturze wyższej do 1 h. Jeżeli są zastosowane środki 
przyspieszające wiązanie cementu, to czas użycia mieszanki skraca się do 0,5 h. 
 
W uzasadnionych wypadkach Inspektor Nadzoru może dopuścić układanie mieszanki po 
dłuższym czasie niż podano powyżej, o ile można ją należycie zagęścić, co powinno zostać 
stwierdzone doświadczalnie. 
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Czas transportu powinien zapewniać dostarczenie na miejsce wbudowania, mieszanki o 
konsystencji określonej w recepcie. 
 
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji 
składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone 
wymagania technologiczne. 
 
Zaleca się zastosowanie transportu z użyciem urządzeń pompujących. 
 
Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej 
projektem może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
 
Dla betonów gęstych badanych metodą Ve-Be różnica nie powinna przekraczać: 
• dla betonów gęstoplastycznych ± 4 - 6°, 
• dla betonów wilgotnych ± 10 - 15°. 
 
Przy betonowaniu słupów o wysokości większej niż 5,0 m należy dzielić je na pasma 
betonowania. Kolejne pasmo o przyjętej wysokości betonowania może być betonowane, gdy 
beton dolnego pasma osiągnie wytrzymałość 1,5 Mpa, a szew roboczy zostanie przygotowany 
zgodnie z podanymi niżej warunkami. 
 
Do betonowania belek i płyt można przystąpić najwcześniej po dwóch godzinach od 
zabetonowania słupów (przy betonowaniu w normalnych warunkach) - gdy mieszanka 
betonowa w słupach lub ścianach przejdzie proces osiadania. 
 
Belki i podciągi o wysokości do 80 cm należy betonować warstwami po 35 - 40 cm, przy 
czym górną warstwę należy betonować równocześnie z płytą przekrycia. Belki o większej 
wysokości należy betonować z wykonaniem poziomych szwów roboczych. 
 
Przy betonowaniu płyt grubość warstwy mieszanki nie powinna przekroczyć 120 mm. 
 
Przerwy robocze należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
 W przypadku prostych elementów konstrukcji betonowanie należy zakończyć: 
• w belkach i podciągach - w miejscu występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
• w słupach - w płaszczyźnie stropów, belek lub podciągów. Belki i płyty monolityczne 
związane ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 – 2 h od 
zabetonowania tych słupów i ścian, 
• w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. Przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 
środkowej części przęsła płyty. 
 
Powierzchnia betonu w miejscach przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. Powierzchnię tą należy przed wznowieniem betonowania starannie 
przygotować poprzez: 
• usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonowych oraz warstwy 
powstałego szkliwa cementowego, 
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• bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej należy obficie zwilżyć 
powierzchnię połączenia oraz narzucić na nią cienkiej (kilkumilimetrowej) warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wbudowywanym, lub też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
 
Wznowienie betonowania w betonie zagęszczonym poprzez wibrowanie nie powinno 
odbywać się później niż w przeciągu 3 h lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
 
Jeżeli temperatura powietrza przekracza +20º C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2h. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu. 
 
Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. W przypadku betonowania 
pionowych elementów cienkościennych (ściany) wysokość układanej warstwy może wynosić 
50-70cm. Mieszankę betonową należy układać równomiernie rozprowadzać za pomocą łopat, 
rozgarniaczy płaskich lub za pomocą wibratorów pogrążalnych. 
 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
 
Dopuszcza się w miejscach, w których kształt i rodzaj deskowania lub gęste zbrojenie 
uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie zagęszczania 
ręcznego za pomocą sztychowania. 
 
Zaleca się stosowanie zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie w zależności 
od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki 
mieszanki betonowej itp. 
 
Zaleca się stosowanie następujących rodzajów wibratorów: 
• dla konstrukcji masywnych (stopu fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory w 
zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70mm (najbardziej wskazane), 
wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 
• dla płyt o grubości powyżej 20cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne o 
promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim 
wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 
• dla płyt o grubości do 20cm - wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), 
wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory przyczepne, 
• dla ścian o grubości powyżej 20 cm - wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm, 
(najbardziej wskazane), wibratory z giętkim wałkiem, 
• dla ścian o grubości do 20 cm - wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70mm, 
wibratory z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), 
• belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie prętów 
zbrojeniowych poniżej 20cm - wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70mm (najbardziej 
wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory iglicowe, 
• belki (podciągi, belki obwodowe) o rozstawie prętów zbrojeniowych 20 – 80 cm -wibratory 
wgłębne o średnicy końcówki do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem 
giętkim, wibratory iglicowe, 
• słupy - wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory 
z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, 
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• pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) - wibratory głębne (najbardziej wskazane), 
wibratory z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 
• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie zbrojenia 
do 20cm) - wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30mm (najbardziej wskazane), 
wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe, 
• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20cm i rozstawie zbrojenia 
powyżej 20cm) - wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70mm, wibratory z wałkiem 
giętkimi (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe.  
• do konstrukcji o bardzo gęstym zbrojeniu (podciągi w strefach podpór) należy stosować 
wibratory prętowe. 
 
Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia tak, aby 
uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem. 
 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora 
(części roboczej). Wibrator w trakcie pracy powinien być zagłębiany 5-10 cm w dolną 
warstwę ułożonej mieszanki. Konsystencja mieszanki zagęszczonej wibratorem pogrążalnym 
powinna być plastyczna lub półciekła. Buławę wibratora należy wolno opuszczać i podnosić 
pionowo, utrzymując w zanurzeniu od 20 do 30 s, unoszenie buławy w górę powinno być 
jednostajne i dokonywane z prędkością nie większą niż prędkość opuszczania. 
 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20cm. Grubość zagęszczanej 
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 
pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12cm. 
 Konsystencja mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami powierzchniowymi 
powinna być gęstoplastyczna lub plastyczna. 
 
Przy stosowaniu wibratorów przyczepnych należy stosować odpowiednio przystosowane 
urządzenia formujące, wyposażone w odpowiednią ilość uchwytów tak skonstruowanych, aby 
łatwo można było mocować i zwalniać wibrator. 
 
Częstotliwość drgań wynosi około 3000 drgań/min, skuteczny promień działania do 50 cm 
głębokości. Przy jednostronnym dostępie do elementu jego szerokość nie powinna 
przekraczać 50cm oraz 100cm przy dwustronnym dostępie. Rozstaw wibratorów 
przyczepnych należy ustalić doświadczalnie. 
 
Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10mm należy wibrować wibratorami o częstotliwości 
około 6000 drgań/min i amplitudzie około 0,1 mm, natomiast mieszanki z kruszywami o 
ziarnach grubszych (do 40mm) należy zagęszczać wibratorami o częstotliwości około 2000 
drgań/min i amplitudzie 0,3-0,6mm. 
 
Zagęszczanie betonu należy realizować na podstawie planu wibracji, w którym należy 
przewidzieć przerwy w betonowaniu, poziomy i miejsca położenia urządzeń wibracyjnych. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie, której mieszanka betonowa związała na, 
tyle, że nie uległa uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości, co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu. 
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Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obniżonej temperatury - przy obniżeniu się 
temperatury poniżej -1ºC betony powinny wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą, co 
najmniej: 
• 80 kg/cm

2
 - przy c/w > 1,8 

• 10 kg/cm
2
 - przy c/w < 1,8 

 
Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy 
temperatura ich spada poniżej -1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje 
się po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. 
 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i urządzenia formujące 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 2,5 MPa 
pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń 
betonu. 
 
Nie należy obciążać świeżo zabetonowanych stropów i schodów, przez co najmniej 36h od 
chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10 
C). 
 
Przy wykorzystywaniu zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych należy ułożyć 
kładki i torowiska (z desek gr. min 36mm) zabezpieczających konstrukcję betonową przed 
uszkodzeniem. 
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu układania, zagęszczania i pielęgnacji mieszanki 
betonowej powinny zostać opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy 
wykonanego przez wykonawcę robót ( w zależności od przyjętych przez wykonawcę metod 
technologicznych i modelów organizacyjnych wykonania zadania inwestycyjnego). 
 
Przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu masy betonowej powinien być 
wyposażony w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się. 
 

5.5. Pielęgnacja betonu 
 
Pielęgnację i ochronę twardniejącego betonu należy rozpocząć zaraz po zagęszczeniu betonu. 
 
 Warunki dojrzewania świeżo ułożonej mieszanki betonowej i jego pielęgnacja w 
początkowym okresie twardnienia powinny: 
• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
• uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie, 
•chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jakość konstrukcji, 
• zapewnić ochronę odsłoniętych powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych, 
w szczególności wiatru i promieni słonecznych, a w okresie zimowym mrozu, poprzez ich 
osłanianie i zwilżanie dostosowane do pory roku, 
• utrzymywać beton w stałej wilgotności, przez co najmniej 7 dni - przy stosowaniu 
cementów portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 
 
Nawilżanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć, po 24h od chwili jego 
ułożenia. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 ºC należy nie później niż po 12h 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. 
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Przy temperaturze powyżej +15 ºC beton należy zwilżać w ciągu pierwszych 3 dni, co 3 h w 
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę. 
 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
 
Betony naparzane należy zwilżać wodą bezpośrednio po naparzaniu, przez co najmniej 3 dni 
(woda powinna mieć temperaturę dostosowaną do temperatury elementu). 
 
Woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna spełniać wymagania PN-B-32250. 
 
5.6. Demontaż deskowań 
 
 Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wytrzymałość wymaganą w projekcie. Powinno to nastąpić po ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
Deskowanie i rusztowanie powinno pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek 
obciążenia, które przypada na daną cześć konstrukcji do obciążenia całkowitego, na jakie jest 
obliczona dana część budowli. 
 
Demontaż deskowania i rusztowania należy prowadzić w sposób wykluczający 
spowodowanie powstania szkodliwych naprężeń w danej konstrukcji oraz uszkodzenia 
powierzchni betonu i elementów deskowania. 
 
Przy usuwaniu deskowania należy przestrzegać poniższych zasad: 
• boczne ścianki deskowania – nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji, można 
usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie konstrukcji, 
• usunięcie nośnego deskowania dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
 - w stropach - dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 15 MPa i 17,5 MPa dla 
 konstrukcji wykonywanych w okresie obniżonej temperatury, 
 - w ścianach - dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim 2 MPa i 10 MPa dla 
 konstrukcji wykonywanych w okresie obniżonej temperatury, 
 - w belkach o rozpiętości do 6 m. Po osiągnięciu przez beton 70% projektowanej 
 wytrzymałości, 
 - w belkach o rozpiętości powyżej 6m. Po osiągnięciu przez beton 100% 
 projektowanej wytrzymałości; 
 
Usuwanie deskowania stropów należy przeprowadzać przy zachowaniu następujących zasad: 
• niedopuszczalne jest usunięcie podpór stropu znajdującego się bezpośrednio pod 
betonowanym stropem, 
• podpory deskowania niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo. Pod 
belkami i podciągami należy pozostawić podpory w odległości nie większej, niż co 3 m. Ilość 
podpór i rozstawa podpór powinna być ustalona w projekcie technologii i organizacji robót 
betonowych. 
• całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej nastąpi dopiero po osiągnięciu przez 
beton założonej w projekcie wytrzymałości, 
• usuwanie deskowania powinno odbywać się przy kontroli nadzoru technicznego. 
 
  Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu rozformowywania elementów konstrukcji 
powinny zostać opracowane w projekcie technologii i organizacji budowy lub projektu 
deskowania konstrukcji wykonanego przez wykonawcę robót ( w zależności od przyjętych 
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przez wykonawcę metod technologicznych i modeli organizacyjnych wykonania zadania 
inwestycyjnego). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości kruszyw  
 
 Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez 
producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi 
normami. 
 
Powyższą ocenę należy przeprowadzić na podstawie: 
 

� Rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta, co najmniej raz w roku, 
przy każdej zmianie złoża oraz na życzenie projektanta, Inspektora Nadzoru lub 
innych upoważnionych osób i jednostek nadzoru budowlanego a obejmujących: 

 
- oznaczenie składu petrograficznego 
- oznaczenie składu ziarnowego 
- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie 
- oznaczenie zawartości ziaren słabych 
- oznaczenie nasiąkliwości 
- oznaczenie mrozoodporności 
- oznaczenie kształtu ziaren 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego 
- oznaczenie zawartości związków siarki 
 

� Rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 
kruszywa a obejmujących: 

- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 

� Rezultatu badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy 
lub projektanta a dotyczących: 

- oznaczenia reaktywności alkalicznej, 
- oznaczenia radioaktywności naturalnej, 
- atestu - zaświadczenia o jakości, 
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawcy w przypadku 
zgłoszenia przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru wątpliwości, co do jakości kruszywa. 
 
 Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi 
wykonać kontrolę kruszywa obejmującą: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15, 
- oznaczenia kształtu ziaren wg PN-B-06714/16, 
- oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13, 
- oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, 
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- oznaczenia wilgotności i stałości frakcji wg PN-B-06714/18. 

 
6.2. Kontrola jakości cementu 
 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 
cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na 
podstawie: 
• dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320, 
• dokumentów przewozowych, 
• oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, 
• oględzin makroskopowych opakowań, co do zgodności z przewidzianymi normą opisami, 
• dodatkowych badań laboratoryjnych ( wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1), 
• wykonanych na koszt wykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, Nadzór budowlany i inne upoważnione organa 
wątpliwości, co do jakości cementu. 
 
 Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania kontroli obejmującej: 
• oznaczenia czasu wiązania wg PN-88/B-04300,  
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 
• oznaczenie stopnia zmielenia i zawartości zbryleń niedających się rozgnieść w palcach 
 
6.3. Kontrola jakości wody 
 
 Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. 
Woda z innego źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości, co do jej jakości 
musi być zbadana wg PN-B-32250. 

 
6.4. Kontrola jakości stali zbrojeniowej 
 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę musi posiadać atest producenta, który zawiera: 
 • numer wyrobu i numer partii, 
 • wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
 • masę partii, 
 • rodzaj obróbki cieplnej ( dla prętów obrobionych cieplnie), 
 • nazwę wytwórcy. 
 
Dostarczoną stal, która nie posiada zaświadczeń (atestów), budzi wątpliwości, co do jej 
własności, pęka przy wykonywaniu haków – należy zbadać laboratoryjnie.  
W przypadku braku potwierdzenia laboratoryjnego normatywnych parametrów stali badana 
partia materiału nie zostanie dopuszczona do zabudowy i zostanie usunięta z terenu budowy 
na koszt Wykonawcy. 

 
6.5. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji 
 
 Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 
powinno być wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości 
materiałów przy odbiorze powinna odbywać się na podstawie zapisów w dzienniku budowy z 
zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producenta. 
 
  Badanie deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie: 
• przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
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• szczelność deskowania, 
• wartość roboczą strzałki ugięcia, (jeżeli taka jest przewidziana), 
• prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, 
• brak zanieczyszczeń w deskowaniu, 
• powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych; 
 
 Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
• płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %, 
• płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie -1,5mm na 1 m, 
• płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu - 15mm, 
• płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10mm, 
• bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi przecięcia 
deskowania tych belek od pionu - 2,5mm, 
• rozpiętości projektowanych dla płyty bezżebrowej ±15mm, 
• miejscowego wybrzuszenia powierzchni ± 2mm / 3m; 
 
 Dopuszczenie deskowania i rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone 
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. 
 

6.6. Kontrola wykonania robót zbrojarskich 
 
 Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać 
60 t) należy pobrać 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy 
plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych 
nie występują pęknięcia lub rozwarstwienia. 
 
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu, stal 
badana może zostać zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia 
zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy 
plastyczności i uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru i projektanta konstrukcji. 
 
Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać, na co najmniej 3 
szt. przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton). 
 
Badania należy przeprowadzać zgodnie z wymogami PN-B-06251. 
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany odbiór zbrojenia przez 
Inspektora Nadzoru, co należy odnotować w dzienniku budowy: 
 
Sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów, 
- rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów, 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych, 
- powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i 
zagęszczania,  
- zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej, 
- wykonanie haków, złącz i długości zakotwień;  
 



 Specyfikacja Techniczna ST-2 „Elementy wylewane” 

 

Dobudowa garażu do budynku remizy OSP  Zamłynie 
 

54 

Dopuszcza się następującej odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
- odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3%,  
- długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do 
25mm, 
- różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż ± 3mm, 
- różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości ±10mm, 
- różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości /wysokości ± 10mm (dla elementów o 
wymiarze do 1 m. odchyłka maksymalnie ± 5mm), 
- w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion ± 0,5(j) (dla prętów o średnicy 
do 20mm maksymalna odchyłka ± 10 mm),  
- w grubości warstwy otulającej + 10mm, 
- w położeniu styków (połączeń) prętów ± 25mm; 
 
6.7. Kontrola wykonania mieszanki betonowej 
 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność z 
postanowieniami Specyfikacji Technicznej oraz wymogami PN -B-06250 oraz PN-B-06251.  
 
Obowiązkowej kontroli wg PN-B-06250 podlega:  
- sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany 
roboczej,  
- sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania 
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz w 
ciągu zmiany roboczej podczas betonowania,  
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po jednej 
równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu powinna być 
określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość pobierania próbek nie może być mniejsza 
niż: 
 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m

3
, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 

próbki na partię betonu; 
 
- sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania, co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m

3
, 

- sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na działanie 
mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 
oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m

3
, 

- sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (dla betonów o wskaźniku W8) 
przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania 
składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania, co 
najmniej 1 raz okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 1000m

3
; 

 
Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu. 
 
Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne z PN-B-
06250. 
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Badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać metodami nieniszczącymi, np. przy 
wykorzystaniu badań, sklerometrycznych młotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz badań za 
pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal ultradźwiękowych wg PN-B-06261. 
 

6.9. Odbiór końcowy 
 
 Przy odbiorze końcowych konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione 
następujące dokumenty:  
- rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 
zostały zatwierdzone w czasie budowy, 
- dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,  
- dziennik robót / dziennik budowy,  
- wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5,  
- protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót i 
elementów zanikających),  
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 
 
 Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić:  
- prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie i przekroju pionowym (badana 
przyrządami geodezyjnymi lub innymi dającymi wymaganą dokładność),  
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów tj. 
dylatacje, szczeliny, 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być 
większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 
nie większa niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu, 
- zbrojenie główne nie może być odsłonięte; 
 
W poniższej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchyłki od wymiarów i położenia 
konstrukcji. 

Odchylenie 
 

Dopuszczalna 
odchyłka w mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia na 1 m wysokości  

5 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

20 
 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

15 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m płaszczyzny 5 
Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu na cała płaszczyznę 15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 
długości 2m,powierzchni bocznych i spodnich 

± 4 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą 
długości 2m., powierzchni górnych (z wyjątkiem powierzchni 
podporowych) 

± 8 

Odchylenia w długości i rozpiętości elementów ± 20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ± 5 
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W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję lub 

jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. 
 
W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami 

Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich Norm lub projektem należy ustalić czy w 
danym przypadku odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja 
lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i 
przedstawiona do badań. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje: 
1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: wykopy, fundamenty itp. 
2. Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac). 
3. Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 
 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w 
ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 0 „Wymagania ogólne”. 
 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacja należy przyjmować zgodnie z 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.1. 
Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 
obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 
przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-23010  Domieszki do betonu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
   zgodności. 

PN-B-30016   Cementy specjalne. Cementy hydrotechniczne. 
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PN-EN-196-1  Metody badań cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN-196-2 Metody badań cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN-196-3   Metody badań cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN-196-6   Metody badań cementu. Oznaczenia stopnia zmielenia. 
PN-EN-196-7   Metody badań cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek. 
PN-B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-06711   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenia badań. 
PN-B-06714/11  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 
 obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów  

   mineralnych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
   bezpośrednią. 
PN-B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
   krystalizacji. 

 PN-B-066714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
   organicznych. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki metoda bromową. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
   miażdżenie. 

PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
PN-B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-EN-932:2001 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. 
PN-EN-933:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. 
PN-EN-1097:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
PN-EN-1367:2000 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

   czynników atmosferycznych. 
PN-EN-1744:2000 Badanie chemicznych właściwości kruszyw. 
ITB nr 234-1980 Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i  
   materiałów budowlanych. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do celów budowlanych. 
PN-C-04566/02 Badanie zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarkowodoru i 
   siarczków metodą kolorymetryczną z tuofiuorescencją z kwasem  
   ohydro-ksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/-3 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie 
   siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą    
   tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04566/09 Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczenie siarczków  
   metodą wagową. 
PN-C-04628/02  Badanie zawartości cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, cukrów 

   rozpuszczalnych i skrobi nierozpuszczalnej metodą kalorymetryczną 
   antorem. 
PN-C-046600/00 Badanie zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowanie 
   chloru. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
PN-C-04554/02 Badanie twardości. Oznaczenie twardość: ogólnej powyżej 0,357  

   mval/dcm
3
 metodą wersenianową. 



 Specyfikacja Techniczna ST-2 „Elementy wylewane” 

 

Dobudowa garażu do budynku remizy OSP  Zamłynie 
 

58 

PN-C-04541  Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 

   prażeniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji 
   rozpuszczalnych lotnych. 

PN-ISO 5935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 5935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  
   stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 5935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
   stosowane w kraju. 

PN-H-93215  Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-M-80014  Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych. 
PN-H-043  Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do  
   betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, 

   kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261  Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
   projektowanie. 

PN-B-06262  Metoda skerometryczna badań wytrzymałości betonu na ściskanie za 
   pomocą młotka Schidta typu N. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-58/M-82101  Śruby zgrubne ze łbem sześciokątnym 
PN-58/M-82105  Śruby zgrubne ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 
PN-58/M-82109  Śruby średniodokładne ze łbem sześciokątnym 
PKN/M-82903  Nity. Warunki odbioru nitów o średnicy od 10 mm wzwyż 
PN-61/M-82952  Nity ze łbem kulistym o średnicy 2 do 9 mm. 
PN-61/M-82953  Nity ze łbem kulistym zwiększonym o średnicy 2 do 9 mm 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie (ze zmianą 
   90/B-03200/Az3:1995)  
PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -  

   Wymagania podstawowe  
PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
   projektowanie  
PN-B-03263:2000  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z  
   kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. T. I. Budownictwo 
ogólne. Część 1 - część 2. Arkady, Warszawa 1990. 
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ST- 3 PRZEGRODY BUDOWLANE 
 I STROP 
 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przegród budowlanych - ścian zewnętrznych, ścian działowych i stropu 
w dobudowywanym do budynku remizy OSP garażu w miejscowości Zamłynie, gm. 
Wręczyca Wielka.  
 

1.2.Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
 

� Ścian zewnętrznych fundamentowych z bloczków betonowych, 
� Ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych typu Porotherm, 
� Stropu gęstożebrowego typu Porotherm, 
� Docieplenie stropu budynku poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej w stanie 

luźnym; 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Ścianki działowe są to pionowe przegrody, przepony (przezroczyste) lub przesłony 
(nieprzezroczyste) o lekkiej konstrukcji, które dzielą wnętrze budynku na pomieszczenia. 
Ścianki działowe nie przenoszą w zasadzie obciążeń oprócz ciężaru własnego. W 
szczególnych przypadkach ścianki działowe o mocniejszej konstrukcji, np. z cegły lub betonu 
mogą mieć znaczenie konstrukcyjne jako stężenie budynku lub jako podpory stropów, 
przenoszące niewielkie obciążenia pod warunkiem sprawdzenia naprężeń w przekrojach 
ścianek zgodnie z Polskimi Normami. 
 
Bloczek z betonu komórkowego - materiał budowlany uformowany w kształcie 
prostopadłościanu z betonu komórkowego o różnych wymiarach. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
 



 Specyfikacja Techniczna ST-3 „Przegrody budowlane” 

 

Dobudowa garażu do budynku remizy OSP  Zamłynie 
 

60

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

Uwaga: 
 
Wszelkie materiały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub 
w jej części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 
2.2. Materiały przewidziane do zabudowy 
 
Bloczki profilowane z uchwytami montażowymi - przeznaczone są do wznoszenia 
jednowarstwowych murów konstrukcyjnych z cienkimi spoinami. Dzięki powierzchni 
czołowej profilowanej na pióro i wpust, spoiny pionowe nie wypełnia się zaprawą.  
 
Nadproża prefabrykowane - prefabrykowana, nośna belka nadprożowa o wysokości 25cm, 
wykonana ze zbrojonego betonu komórkowego. Maksymalna szerokość przekrywanego 
otworu wynosi 175cm. 
 
Nadproża zespolone - prefabrykat nadproża zespolonego, wykonany ze zbrojonego betonu 
komórkowego. Wysokość 12,5cm. Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 
250cm. W zależności od grubości muru elementy układane są jako pojedyncze lub podwójne. 
Aby uzyskać nadproże nośne, elementy należy nadmurować warstwą bloczków. 
 
Elementy docieplenia wieńca - płytki z doklejoną wełną mineralną, stosowane jako izolacja 
cieplna wylewanego wieńca. 
 
Belki nadprożowe typu „L-19” lub porównywalne - należy stosować w zależności od rodzaju 
otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami, przyjmując jeden z poniższych typów: 
 
�  D- nadproża drzwiowe o dł. 119cm (typ N/120), 149 i 170. 
� N- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami, o długości 119cm 
 (typ N/120), 129,149,197,209,239 i 269. 
� S- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążonej stropami o dł. jak nadproża 
 typu N. 
Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20.  
 
Kształtki „U” - pełnią funkcję traconego szalunku. W kształtkach „U” można wykonywać 
wieńce, belki, słupy żelbetowe. 
 
Płytki - przeznaczone są do prac modernizacyjnych i wykończeniowych. 
Mogą być wykorzystywane do zabudowy wnęk, wykonywania ścianek, obudów wanien, 
brodzików i umywalek, półek oraz szafek łazienkowych, kuchennych itp. 
 
Tynk uniwersalny - tynk mineralny biały, gładki, do ręcznego lub maszynowego nakładania. 
 

2.3. Wełna mineralna 
 
 Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Charakteryzuje się niskim 
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współczynnikiem przewodzenia ciepła. Sprężystość oraz stabilność wymiarowa wełny 
sprawia, że materiał izolacyjny ściśle przylega do siebie, zapobiegając powstawaniu mostków 
termicznych, czyli szczelin, przez które przenika ciepło. 
Dzięki włóknistej strukturze para wodna przenika między włóknami wełny, przez co nie 
zalega w przegrodach i nie stwarza warunków do rozwoju pleśni i grzybów. Jest trudno-
zwilżalna, czyli hydrofobowa (woda spływa po powierzchni wełny - nie wnika do wewnątrz), 
nie chłonie wilgoci z powietrza (znikoma wilgotność sorpcyjna). Dzięki włóknistej strukturze 
wełna mineralna charakteryzuje się dużą chłonnością akustyczną. Obniżając przekazywanie 
hałasów ze środowiska zewnętrznego, hałasu uderzeniowego i pogłosów przyczynia się do 
poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. Wełna, tak jak skały, z których jest wykonana, 
to jedyny materiał wytrzymujący temperatury powyżej 1000 ºC. Wełna mineralna jest 
klasyfikowana jako produkt niepalny, w klasie reakcji na ogień A1. Jest doskonałym 
materiałem w ochronie przeciwpożarowej.  
 
 Wełna mineralna składa się głównie ze sztucznych włókien mineralnych, będącymi 
bezpostaciowymi krzemianami, w ilości od 95,5 % do 99,5 %, oraz lepiszcza organicznego 
(wodna emulsja żywicy fenolowo-formaldehydowej),- od 0,5 % do 4,5%. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do niezbędny w trakcie wykonywania przegród budowlanych 
 
Dla wykonania pełnego zakresu robót związanych z montażem przegród budowlanych 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 

� samochody ciężarowe skrzyniowe o ładowności dostosowanej do wielkości partii 
przewożonego materiału, 

� środki rozładunkowe dostosowane do rodzaju i ciężaru transportowanego materiału, 
� dźwig do rozładunku palet, montażu stropów itp., 
� widły rozładunkowe do palet, 
� ręczny wózek do poziomego transportu palet, 
� piłę widiową, 
� przymiar kątowy, 
� elektryczną piłę taśmową, 
� wiadra do przygotowania i transportu zaprawy, 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Zarówno bloczki z betonu komórkowego, jaki pustaki stropowe można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, otwartymi umożliwiającymi przewóz materiałów spakowanych na 
palecie. 
 

4.2. Transport wyrobów z wełny 
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Wyroby z wełny należy przewozić zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej 
powierzchni i wysokości środka transportowego. Pojemność ładunkowa powinna być 
maksymalnie wykorzystana. 
Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych (ostre krawędzie, 
załamania) powodujących zniszczenie wyrobu. 
W wypadku przewożenia wyrobów z wełny wraz z innymi materiałami, zabezpieczamy je 
przed przesuwaniem. 
W czasie załadunku nie należy „wciskać”, „ugniatać” i „upychać” wyrobów. 
 

Składowanie oraz przeładunek wełny na placu budowy 
 
 Płyty z wełny mineralnej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w 
warstwach najwyżej do 2m., Jeżeli nie dysponujemy takimi pomieszczeniami, wyroby należy 
przykryć plandeką. 
Dla wyrobów składowanych powyżej 2 m wysokości używamy specjalnych podestów. 
Z miejsca składowania do miejsca montażu przenosimy je w pakietach, chwytając za spód 
paczki całą dłonią.  
Przy transporcie pionowym, np. na dach, używamy wyciąg koszowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
 Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich 
narożnikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na 
naniesienie i zaznaczenie potrzebnych poziomów. 
 

5.2. Montaż ścian z pustaków ceramicznych 
 
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa  
Chroni mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ją na ścianie fundamentowej pod 
pierwszą warstwą pustaków. Izolację wykonuje się ze specjalnej folii lub papy, układanej 
pasami łączonymi, na co najmniej 10-centymetrowy zakład. 
  

Pogoda na murowanie  
Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być 
niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw tradycyjnych.  

Przygotowanie zaprawy 

Do murowanie zewnętrznych ścian jednowarstwowych zaleca się użycie gotowej zaprawy. 
Zastosowanie jej poprawia izolacyjność cieplną muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność 
termiczną przegrody. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje również ewentualne skutki 
błędów wykonawczych. Można przygotowywać ją w betoniarce lub za pomocą ręcznego 
wolnoobrotowego mieszadła, trzymając się zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian 
zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian 
wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie.  Ważne jest, by zaprawa miała 
odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gęstą 
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trudno będzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby 
uszkodzić izolację przeciwwilgociową. 

Poziomowanie podłoża 

 Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, 
aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Należy to zrobić przy użyciu 
poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora.  

Przygotowanie pustaków 

 Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania 
miała ona odpowiednią wytrzymałość. W przypadku temperatur niższych dopuszczalne jest 
zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 

 Pierwsza warstwa zaprawy 

 Przystępując do prac murarskich zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, 
którą  wykonujemy z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. 
W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po 
wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu zaprawy można przystąpić 
do murowania.  

Murowanie 

 Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od narożników. Zależnie od rodzaju 
pustaków przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik można wykonać tylko z 
podstawowych elementów pełnowymiarowych albo przy użyciu elementów uzupełniających: 
połówkowych i narożnikowych oraz połówkowych. Należy pamiętać o naniesieniu zaprawy 
na boczną powierzchnię pustaka, dostawianego w narożu do powierzchni czołowej pustaków, 
ułożonych prostopadle. Po ułożeniu pustaków sprawdza się poziom warstwy i lekko dobija 
pustaki gumowym młotkiem. 
 

Kolejne warstwy narożników 
 
 W każdym narożniku należy ułożyć minimum trzy warstwy pustaków zanim wypełni 
się odcinki ścian pomiędzy nimi. Pustaki w narożnikach muszą być ułożone naprzemiennie. 
Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich 
narożnikach. 
 

Sprawdzanie pionu 
 
 Kontrolę pionowego wykonania muru należy przeprowadzać przy użyciu poziomicy, 
po ułożeniu każdej kolejnej warstwy pustaków w narożniku. Kontrolę poziomego ułożenia 
pustaków pomiędzy narożnikami, umożliwi rozciągnięcie sznurka murarskiego. 

Łączenie poziome 

 Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania pionowej spoiny 
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pomiędzy pustakami. Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa się więc tylko 
do łączenia kolejnych warstw pustaków, nakładając ją kielnią murarską, równomiernie, na 
całą górną powierzchnię już ułożonej warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po 
wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na 
zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za 
niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy 
w postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem 
obliczeniowego sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości 
spoiny. Należy pamiętać, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność 
muru nawet o ponad 50%. 

 Uwaga! Zaprawę należy układać na całej szerokości muru. 

Łączenie pionowe 

 Pustaki kolejno wmurowywane w warstwę łączy się ze sobą tylko na pióro i wpust. 
Aby uniknąć zrolowania się zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już 
ustawionych elementów i dopiero potem dociskać do zaprawy. 

Ściana pomiędzy narożnikami 
 
 Wykonuje się ją wówczas, gdy w narożnikach ułożone są pierwsze warstwy pustaków. 
Wcześniej należy sprawdzić, czy poziom pustaków w narożnikach jest identyczny. Pomóc w 
tym mogą pionowe łaty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw. 
  
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna się od narożników. 
 

Przewiązania w murze 
 
 Pustaki układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach nie mogą się pokrywać, 
lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością pustaka) tj. o 10 
cm. Zaleca się wykonanie przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół pustaka w 
dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany Porotherm o niemodularnej 
długości (tj. różnej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w 
postaci pustaków docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i 
powodują mniejsze, niż 10 cm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego 
uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 4 cm. Przewiązania takie nie powinny 
pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki docinane należy wmurowywać w miarę 
możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach.  

Łączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej 

 Wewnętrzną ścianę nośną z pustaków ceramicznych najlepiej budować równocześnie 
ze ścianą zewnętrzną. Łączy się je ze sobą wpuszczając, w co drugiej warstwie pustak ściany 
wewnętrznej na głębokość 10 - 15 cm w ścianę zewnętrzną. Połączenie musi być ocieplone 5-
cm warstwą styropianu. Materiał ten rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności 
termicznej ściany spowodowane większą przewodnością termiczną pustaków ścian 
wewnętrznych nośnych. W pozostałych warstwach pierwszy pustak ściany wewnętrznej 
wystarczy dostawić do ściany zewnętrznej i połączyć z nią zaprawą murarską. Jeżeli ściana 
wewnętrzna będzie wznoszona później, należy przewidzieć możliwość wsunięcia jej 
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pustaków w ścianę zewnętrzną poprzez wykonanie "strzepi". 

Łączenie ściany zewnętrznej i działowej 

 Ściany działowe zwykle buduje się po wymurowaniu ścian nośnych (zewnętrznych i 
wewnętrznych), należy pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew 
ocynkowanych. Posłużą one jako łączniki pomiędzy ścianą nośną a działową. Jednym 
końcem powinny być zatopione w zaprawie tworzącej poziomą spoinę ściany nośnej, a 
drugim - w poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej 
ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia się zaprawą murarską 
lub pianką montażową.  

Uwaga! Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej.  

 Po zakończeniu pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy 
pustaków i świeżej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Należy 
również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W 
szczególności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają się w drążenia 
pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianę. 

Docinanie pustaków 
 
 Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie 
ich tylko z pełnych elementów, pojedyncze pustaki układane w kolejnych warstwach ściany 
lub bezpośrednio pod stropem trzeba będzie przyciąć. Do cięcia można użyć ręcznej pilarki 
brzeszczotowej z napędem elektrycznym lub piły stołowej z tarczą diamentową. 
 
Wmurowanie dociętych elementów 
 
 Pustaki docięte należy wmurowywać w środkowej części ściany, możliwie jak 
najdalej od jej narożników. Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiętać o 
przesunięciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm względem spoiny 
w sąsiedniej warstwie pustaków. Niezbędne jest przy tym wypełnienie zaprawą pionowych 
połączeń pomiędzy pustakami dociętymi a pełnowymiarowymi. 
  
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się 
uzupełniać przerw bądź ubytków w murze elementami o większej przewodności cieplnej, np. 
cegłami pełnymi (chyba, że ściana w tym miejscu zostanie docieplona materiałem 
termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania pustaków 
nieprzycinanych. 

Pustaki połówkowe 

 Zastosowanie pustaków połówkowych usprawnia i przyśpiesza wykonywanie 
otworów na okna i drzwi, które zaleca się projektować w module. Eliminuje to konieczność 
docinania pustaków. 

Osadzanie okien i drzwi 

 Drzwi i okna osadza się analogicznie jak w innych ścianach murowanych. Przestrzeń 
między ościeżnicą a murem należy uszczelnić, przy zawieszonych skrzydłach okiennych i 
drzwiowych, pianką montażową. Możliwe jest także wykonywanie węgarków. Okna powinny 
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być osadzone w środkowej strefie ściany tak, aby odległość płaszczyzny okna od krawędzi 
ściany zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej nie była mniejsza niż 120 mm. 
 

Murowanie w warunkach zimowych 
 
 Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w 
Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę „zimową“. 
Pozwala ona murować w warunkach „lekkiej“ zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo do –6ºC. Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany 
jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do 
wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany 
poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne 
uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie 
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
 
 
Prac murarskich nie można prowadzić: 
– przy temperaturze niższej niż –6°C;  
(do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 
godzin będzie wyższa niż +2°C); 
– na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2°C, 
– podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z 
brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w 
warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru 
dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur 
powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 
 

5.3. Układanie stropu gęsto żebrowego typu Porotherm 

Układanie zaprawy 

Roboty montażowe rozpoczyna się od nałożenia na górną powierzchnię ścian, warstwy 
zaprawy cementowej M10 o grubości minimum 2 cm. Powinna mieć ona dość gęstą 
konsystencję, aby nie wciekała w drążenia pustaków. Zaprawę układa się na całej szerokości 
żelbetonowego wieńca, który zostanie wykonany później. 

Montaż belek stropowych 

Belki Porotherm są to elementy nośne stropu wykonane z kształtek ceramicznych 
wypełnionych betonem z odpowiednim zbrojeniem. Belki opiera się na tak zwanych 
podporach stałych, czyli ścianach lub podciągach. Zalecana głębokość oparcia belki na murze 
to 12,5 cm. Po ułożeniu belek stropowych kontroluje się ich poziome ułożenie, bądź w 
przypadku belek o większych długościach dostosowanie do poziomów odpowiadających 
odwrotnej strzałce ugięcia tzw. "wypiętrzenie", tj. D=1,0 - 3,3 cm. Jest to czynność prosta 
gwarantująca uzyskanie nośności stropu zgodnych z podanymi przez producenta. 
"Wypiętrzenie" ogranicza również ugięcie stropu, które powstanie podczas jego eksploatacji. 
Daje to w rezultacie efekt płaskiego sufitu. Pod belkami należy ustawić odpowiednie podpory 
montażowe (podwalina, stemple stalowe lub drewniane, belki podporowe). Zapobiegną one 
odkształceniom belek podczas układania pustaków i betonowania stropu. Ustawia się zgodnie 
z projektem montażu stropu, na stabilnym podłożu, w równych odstępach. Podpora 
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montażowa powinna składać się z podwaliny (np. deski o grubości dwóch cali), stempla 
stalowego z regulacją wysokości lub stempla drewnianego oraz belek podporowych 
systemowych lub z krawędziaków (np. o przekroju 100 x 120 mm). Zaleca się stosowanie 
regulowanych podpór stalowych z własnymi rozporami stabilizującymi ich pozycję. Podpory 
montażowe ustawia się prostopadle do belek stropowych wzdłuż ich osi, w rozstawie nie 
większym, niż 1,8 m. Belki podporowe należy podpierać (stemplować), w kierunku 
prostopadłym do osi belek stropowych, w rozstawie 1,5 m.  

Liczba podpór montażowych zależy od rozpiętości stropu w świetle podpór stałych (np. ścian) 
i wynosi: 

- przy rozpiętości do 3,6 m - 1 podpora, 

- przy rozpiętości powyżej 3,6 m do 5,4 m - 2 podpory, 

- przy rozpiętości powyżej 5,4 m do 7,2 m - 3 podpory, 

- przy rozpiętości powyżej 7,2 m - 4 podpory.   

Zaleca się ustawienie dodatkowych, skrajnych podpór montażowych bezpośrednio przy licu 
ściany (podporze stałej). Podpory stałe (np. ściany) poziomuje się po ich wykonaniu, 
układając warstwę gęstoplastycznej zaprawy na całej szerokości wieńca, zabezpieczając w ten 
sposób pustaki ścienne przed wciekaniem betonu w ich drążenia (szczególnie istotne w 
przypadku ścian jednowarstwowych). 

 Sprawdzanie rozstawu 

Aby sprawdzić, czy belki są prawidłowo rozstawione, układa się pomiędzy nimi na próbę 
pustaki stropowe - po jednym przy każdym końcu belek. Pomimo dużych rozmiarów, pustaki 
są lekkie, więc bez problemu można je ręcznie przenosić. W dodatku właśnie dzięki ich 
dużym rozmiarom wypełnienie stropu zajmie niewiele czasu. Podczas montażu belek 
stropowych może zaistnieć sytuacja, w której odległość między belką a ścianą będzie 
mniejsza od szerokości modularnej pustaka. W takim przypadku przerwę pomiędzy skrajną 
belką a licem ściany (wieńca) wypełnić można w jeden z następujących sposobów: 
- układając przycięte pustaki stropowe, 
- układając kolejną dodatkową belkę stropową, 
- deskując od dołu przerwę i wypełniając ją betonem. 

W przypadku przycinania pustaków stropowych, maksymalna odległość osi skrajnej belki 
stropowej od lica ściany powinna zapewniać minimalną głębokość oparcia pustaka 
stropowego na ścianie, tj. 25 mm. Ta maksymalna odległość wynosi: 
- dla stropu o rozstawie osiowym  625 mm – 500 mm, 
- dla stropu o rozstawie osiowym  500 mm – 375 mm. 

Układanie pustaków stropowych 

Czołowe powierzchnie pustaków skrajnych, które będą przylegać do wieńców, podciągów 
czy żeber rozdzielczych stropu, należy zadeklować, czyli zamknąć drążenia zaprawą. Pustaki 
te układać jako pierwsze, a potem wypełniać pozostałą powierzchnię stropu pomiędzy 
belkami, dostawiając do siebie kolejne pustaki. 

Żebro rozdzielcze 



 Specyfikacja Techniczna ST-3 „Przegrody budowlane” 

 

Dobudowa garażu do budynku remizy OSP  Zamłynie 
 

68

 

W stropach o rozpiętości powyżej 4 m, podobnie jak w innych stropach gęstożebrowych, w 
celu wzmocnienia konstrukcji oraz wyeliminowania tzw. „klawiszowania belek”, należy 
wykonać żebra rozdzielcze, przebiegające w poprzek belek stropowych, przez całą szerokość 
stropu. Ich liczba zależy od rozpiętości stropu w świetle ścian: 
- przy rozpiętości stropu do 6 m – 1 żebro rozdzielcze, 
- przy rozpiętości stropu powyżej 6 m – 2 żebra rozdzielcze. 

Do wykonywania żebra rozdzielczego można stosować pustaki stropowe Porotherm o 
wysokości 80 mm, co pozwala na uzyskanie jednolitej, ceramicznej dolnej powierzchni 
stropu. 

Osłona wieńca 

Na jednowarstwowych ścianach zewnętrznych Porotherm, zamiast zewnętrznego deskowania 
wieńca stropowego wykonuje się obmurowanie z pustaków Porotherm 11.5 P+W lub 8 P+W, 
co ułatwia i przyśpiesza prace montażowe. Pustaki muruje się jedną warstwą na równi z licem 
ściany zewnętrznej. Ponieważ ich boczne powierzchnie mają wyprofilowane pióra i wpust, 
zaprawą nie wypełnia się spoiny pionowej. Nanosi się ją równą warstwą tylko na podłoże, a 
pustaki wsuwa od góry w wyprofilowania już ustawionych elementów a następnie dociska do 
zaprawy. 

Pomosty robocze 

Podczas wszystkich  robót montażowych na stropie, czyli przy układaniu pustaków, pracach 
związanych z wykonywaniem zbrojenia wieńca i żeber rozdzielczych oraz betonowaniu 
stropu, ze względów bezpieczeństwa należy korzystać z pomostów roboczych, które bardziej 
równomiernie rozłożą naprężenia. Wykonuje się je z desek, których grubość powinna 
wynosić przynajmniej 1,5 cala. Deski rozkłada się prostopadle do kierunku ułożenia belek 
nośnych, w kilku miejscach na całej szerokości stropu. 

 Uwaga! Nie należy stawać na pustakach stropowych lub obciążać ich punktowo. 

Zbrojenie żeber 

Zbrojenie żebra rozdzielczego stanowią zwykle dwa pręty, poprowadzone jeden górą a drugi 
dołem, bez odgięć, średnicy  14 mm ze stali A-III, spięte strzemionami o średnicy  4,5 mm o 
rozstawie nie większym, niż 0,5 m. Końce prętów muszą być wprowadzone w wieniec i 
odpowiednio w nim zakotwione. Zbrojenie dolne żeber rozdzielczych należy wprowadzić w 
głąb wieńca lub podciągu na głębokość nie mniejszą, niż 10 średnic tego zbrojenia, natomiast 
długość zakotwienia zbrojenia górnego w wieńcu powinna być nie mniejsza, niż 0,5 m.  

Zbrojenie wieńca 

Wieniec to żelbetonowy element na zakończeniu ścian każdej z kondygnacji, który wzmacnia 
połączenie stropu ze ścianami. Jego zadaniem jest przeniesienie poziomych obciążeń ze 
stropu oraz wzmocnienie konstrukcji budynku. Zbrojenie wieńca musi być wykonane zgodnie 
z projektem konstrukcyjnym stropu, na przykład z czterech prętów stalowych klasy A-III o 
średnicy najczęściej od 12 do 16 mm (zależnie od rozpiętości stropu). Pręty układa się 
pomiędzy polem stropowym a ociepleniem wieńca, ułożonym przy obmurowaniu z pustaków 
tak, aby po zabetonowaniu wieniec tworzył opaskę spinającą mury. 
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Ocieplenie wieńca 

Aby zapewnić odpowiednią izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych w miejscu wykonania 
wieńca, wieniec należy ocieplić. W tym celu odpowiednio przycięte pasy materiału 
termoizolacyjnego wkłada się pomiędzy osłonę wieńca a jego zbrojenie.  

Betonowanie stropu 

Po sprawdzeniu poprawności: 
- rozmieszczenia podpór montażowych, 
- ułożenia belek i pustaków stropowych, 
- wypoziomowania belek stropowych, bądź nadania im odwrotnej strzałki  ugięcia, 
- zmontowania zbrojenia wieńców, żeber rozdzielczych, zbrojenia podporowego, zbrojenia 
przy otworach w stropie itp., 

 
oraz po: 
- usunięciu zanieczyszczeń (liści, trocin, itp.), 
- zwilżeniu (zmoczeniu) elementów stropowych, 

 
można przystąpić do betonowania stropu. 
  
Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich 
elementów stropu (belki, żebra, wieńce). Jeżeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to 
należy go rozprowadzić równomiernie po powierzchni, nie dopuszczając do miejscowego 
gromadzenia. Grubość warstwy nadbetonu należy kontrolować przy pomocy sondy lub ryg 
(listew, rur) umożliwiających „ściąganie” nadmiaru betonu i uzyskanie podanej przez 
producenta grubości warstwy. W trakcie betonowania należy pobrać próbki betonu i 
kontrolować jego jakość wg PN-88/B-06250 „Beton zwykły”. Do betonowania stropu stosuje 
się beton klasy nie niższej, niż B20. 

 Pielęgnacja stropu 
Po zakończeniu betonowania strop należy pielęgnować, szczególnie w okresie 
podwyższonych lub obniżonych temperatur powietrza. 
Pielęgnacja stropu polega na: 
- zwilżaniu wodą powierzchni betonu w podwyższonych temperaturach, 
- osłanianiu powierzchni betonu, np. matami w obniżonych temperaturach. 
  

Otwory w stropie 
Niewielkie otwory (np. na rury wod.-kan., c.o. lub przewody elektryczne) można wykonywać 
nawiercając strop po jego wykonaniu lub poprzez rozsunięcie pustaków podczas montażu 
stropu oraz ewentualne wykonanie deskowania i wylewki uzupełniającej. Większe otwory w 
stropie (np. na zintegrowane ciągi przewodów wentylacyjnych lub dymowych, schody itp.) 
wykonuje się, stosując tzw. „wymiany” o wymiarach i zbrojeniu według dokumentacji 
technicznej, często z wykorzystaniem pustaków stropowych Porotherm o wysokości 80 mm. 
W tym przypadku jako pierwsze układa się belki stropowe przy krawędzi otworu i odmierza 
się od nich – w obu kierunkach – rozstawienie kolejnych belek. 

 Uwaga! Otwory wykonywać należy w pustakach, nie uszkadzając belek stropowych. 
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Ścianki działowe na stropie 
W przypadku obciążenia stropu ściankami działowymi konstrukcja stropu pod ścianką zależy 
nie tylko od ciężaru ścianki, ale również od kierunku jej usytuowania (wzdłuż lub w poprzek 
belek stropowych). Lekkie ścianki działowe o masie do 50 kg/m

2
 mogą być sytuowane 

dowolnie. Sytuowanie ścianek działowych o masie powyżej 50 kg/m
2
 – tak, jak w przypadku 

wszystkich stropów gęstożebrowych - należy wykonywać zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym budynku lub konsultować z projektantem, gdyż strop może wymagać 
indywidualnego, dodatkowego wzmocnienia (np. wykonania żebra pod ścianki lub ułożenie 
dwóch, trzech belek stropowych obok siebie). 
  

Rozformowanie stropu 
Do rozformowania stropu, tj. usunięcia podpór montażowych oraz deskowań (wieńców, żeber 
rozdzielczych, itp.) można przystąpić po uzyskaniu przez beton monolityczny co najmniej 
80% wytrzymałości docelowej (16 MPa), tj. po min. 14 dniach od betonowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  
 Badania jakości wykonanych robót polegają na ocenie zgodności montażu 
poszczególnych elementów z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycznymi 
producenta z uwzględnieniem podanej przez niego tolerancji. 
 W przypadku nie zachowania wymaganych parametrów montażu Inspektor Nadzoru oceni 
wpływ tego odstępstwa na jakość wykonanych robót, a następnie podejmie decyzję o 
pozostawieniu zabudowanych elementów lub nakaże ich rozbiórkę. 
 

Warunki odbioru ścian  
 
 Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT–15–2700/2001 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych. Odbiór robót murowych 
powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed 
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej, należy zwrócić uwagę na prawidłowość 
wykonania otworów (zgodność z projektem).  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
Obmiar robót polega na określeniu powierzchni zabudowanych ścian zewnętrznych, 
działowych i stropów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 



 Specyfikacja Techniczna ST-3 „Przegrody budowlane” 

 

Dobudowa garażu do budynku remizy OSP  Zamłynie 
 

71

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjętych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
 
 Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 
wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 
sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
 Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     
    technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-80/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia. 
 

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy, wraz ze zmianą PN-89/B-06258 
    +Az1:2001 
PN-B-19301:1999 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

    Elementy drobnowymiarowe, wraz ze zmianą PN-B-19301:1999+Az1 
    :2002. 
 
PN-EN 678:1998   Oznaczanie gęstości w stanie suchym   
      autoklawizowanego betonu komórkowego. 
 

10.2. Inne 
 
Lewicki B., Perzyński J., Szczygielski A., Oparcie stropów z betonu zwykłego na ścianie 
zewnętrznej z bloczków z betonu komórkowego na cienkie spoiny, XLIII Konferencja KILiW 
PAN i PZITB – Krynica 1997. 
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Projektowanie konstrukcji murowych. Cz. 1. Reguły dla murów niezbrojonych, zbrojonych i 
sprężonych – Wersja polska, ITB, 1996. 
 
Starosolski W., Analiza sprężysta pracy węzła zewnętrznego ściany i stropu – maszynopis, 
grudzień 1999. 
 
Lewicki B. i inni, Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi – Arkady, Warszawa, 
1979. 
Lewicki B., Bielawski J., Sieczkowski J., Budynki murowane. Zasady projektowania z 

przykładami obliczeń, COBPBO, Warszawa 1993. 
  
Instrukcja ITB nr 286, Wytyczne projektowania budynków o ścianowym układzie nośnym 
podlegających wpływowi eksploatacji górniczej, Warszawa 1986. 
 
Lewicki B., Projektowanie konstrukcji murowych - komentarz do PN-B-03002:1999, ITB, 
Warszawa 2002. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690). 
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ST- 4 POKRYCIA DACHOWE 
 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST  
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego i konstrukcji 

drewnianej w dobudowywanym do budynku remizy OSP garażu w miejscowości Zamłynie, 

gm. Wręczyca Wielka. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 
 

 � Wykonanie pokrycia dachowego blachą trapezową. 
 � Ułożenie folii paroizolacyjnej. 

 � Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej. 

 � Montaż rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  

ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

� Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą skła-

dowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
Drewno na konstrukcję dachową 
 
 Drewno stosowane do budowy konstrukcji więźby dachowej należy odpowiednio 

przygotować. Podstawą jest jego odpowiednie wysuszenie oraz zabezpieczenie przed 

działaniem czynników biologicznych, ognia oraz wilgoci. 

Najbardziej skuteczną metodą zabezpieczenia drewna jest przemysłowa impregnacja 

próżniowo-ciśnieniowa. 

 

Impregnaty 
 
 Impregnaty do drewna mogą być rozpuszczalnikowe, olejowe, solne, lub żywiczne. 

Do zabezpieczenia konstrukcji więźby dachowej przed wilgocią, owadami, grzybami oraz 

ogniem używa się przede wszystkim impregnatów solnych, które zmniejszają palność 
drewna. Nie powodują powstawania toksycznych oparów. Sprzedawane są w postaci 

koncentratów lub w proszku, które należy rozcieńczać wodą. Ponieważ są bezbarwne dodaje 

się do nich barwnik umożliwiający sprawdzenie, które elementy zostały zabezpieczone i jak 

głęboko impregnat wnikną w zabezpieczane drewno. Drewno przeznaczone do impregnacji 

powinno być odpowiednio wysuszone - o wilgotności poniżej 20%, oraz oczyszczone z kory i 

zabrudzeń, które uniemożliwiałyby wnikanie impregnatu. Na elementy konstrukcyjne więźb 

dachowych powinno stosować się drewno suszone przemysłowo w specjalnych suszarniach. 

Ponieważ tylko w ten sposób możemy uzyskać wymaganą wilgotność, oraz doprowadzić do 

wyginięcia obecnych w nim zarodników grzybów oraz larw owadów. 

 

Metody impregnacji 
 

Rozróżniamy kilka metod impregnacji: 

 

- metoda powierzchniowa - zapewnia niewielką głębokość penetracji środka 

impregnującego, bo zaledwie 2-4 mm. 

- impregnacja przez malowanie lub smarowanie - nanoszenie impregnatu przy pomocy 

pędzla, wałka lub szczotki. Zabieg należy przeprowadzać wielokrotnie zachowując 

odpowiednio długie przerwy między kolejnymi malowaniami, w ten sposób można 

zabezpieczać elementy już wbudowane. 

- impregnacja natryskowa - stosowana przy zabezpieczaniu dużych powierzchni oraz miejsc 

trudno dostępnych, przy stosowaniu tej metody zużywamy znacznie więcej impregnatu i 

powodujemy powstawanie dużej ilości oparów. 

- impregnacja przez kąpiel krótkotrwałą - polega ona na zanurzeniu impregnowanych 

elementów w impregnacie. Zaletą tego typu impregnacji jest dokładność pokrycia 

impregnatem całej powierzchni elementów, elementy konstrukcji więźby dachowej powinny 

być poddawane kąpieli przez okres od 30 min do 2 godzin 

- impregnacja próżniowo-ciśnieniowa - impregnacja taka zapewnia przesycenie 

impregnatem całego elementu, co znacznie zwiększa jego trwałość,  impregnacją tego typu 

zajmują się wyspecjalizowane firmy dysponujące odpowiedniej wielkości zbiornikami 
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ciśnieniowymi - autoklawami, ten typ impregnacji zalecany jest do nowo wznoszonych 

konstrukcji. 

 

Więźba dachowa 
 

 Przez ogólnie pojętą więźbę dachową rozumiemy konstrukcję nośną, na której opiera 

się cały dach, składa się ona z belek (w przypadku więźby tradycyjnej) lub 

prefabrykowanych, gotowych elementów (wiązary z belek lub desek). Najważniejsze dla 

prawidłowego funkcjonowania dachu jest odpowiednie zaprojektowanie więźby - czyli 

obliczenie jej koniecznej wytrzymałości. Przekroje poszczególnych elementów więźby 

dachowej dobiera się na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

  

Drewno na elementy więźby dachowej powinno być odpowiednio wysuszone (najlepiej w 

specjalnie przygotowanej suszarni - jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%) oraz 

zabezpieczone przed działaniem czynników biologicznych oraz ognia, czyli zaimpregnowane. 

Najskuteczniejsza jest impregnacja próżniowo-ciśnieniowa wykonywana metodą 
przemysłową przez wyspecjalizowane firmy, powszechnie stosuje się impregnację 
powierzchniową polegającą na malowaniu, natrysku, lub krótkotrwałej kąpieli elementów w 

roztworze z impregnatem. Konstrukcje więźby dachowej wykonywane są przez cieśli. 
Łączenie konstrukcji więźby dachowej należy wykonać za pomocą złączy ciesielskich, śrub, 

gwoździ lub płytek kolczastych. 

 

Rodzaj konstrukcji jest ściśle zależny od wielkości obciążeń, które ma ona za 

zadanie przenosić.  Przekroje poszczególnych elementów więźby dachowej jak i sam jej 

rodzaj dobiera się na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Wyniki tych 

obliczeń uzależnione są od następujących parametrów:  

 

- odległość między ścianami zewnętrznymi, 

- kąt nachylenia pokrycia dachowego, 

- rodzaj zastosowanego pokrycia, 

- strefy wiatrowej, w której usytuowany ma być budynek, 

- strefy śniegowej, w której usytuowany ma być budynek; 

 

Najczęściej stosowane są następujące rodzaje więźby: więźba krokwiowa, więźba 

krokwiowo-jętkowa, więźba krokwiowo-kleszczowa. 

 

Więźba krokwiowa - jest to najprostsza konstrukcja dachowa stosowana, gdy rozpiętość 
między zewnętrznymi ścianami nośnymi nie przekracza 7,0 m. 

Podstawowym elementem nośnym jest para krokwi, połączonych ze sobą w kalenicy o 

długości 4,5 - 6,0 m, rozstawionych w odstępach od 80 do 120 cm. 

Ich dolne końce mogą być mocowane do poziomej belki ściągowej stanowiącej jednocześnie 

konstrukcję nośną stropu do murłat ułożonych na stropie lub na wierzchu ścian kolankowych. 

Przy tego typu konstrukcji dachowej zarówno mocowanie krokwi do murłat, jak i murłat do 

konstrukcji budynku musi być bardzo solidnie wykonane, ponieważ od solidności tych 

połączeń zależy stabilność i bezpieczeństwo dachu. 

 

Więźba krokwiowo-jętkowa stosowana jest tam gdzie rozpiętość między ścianami 

zewnętrznymi jest większa niż 7,0 m, stosowanie więźb krokwiowych przestaje być 
ekonomiczne, dlatego że dla zapewnienia odpowiedniej sztywności konstrukcji więźby 

należałoby stosować krokwie o bardzo dużych przekrojach. Zamiast tego projektuje się 
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więźby, w których każda para krokwi rozparta jest mniej więcej w połowie ich długości 

poziomym elementem zwanym jętką. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wykonywać dachy 

o rozpiętości nawet 11,0 m o przekroju krokwi podobnym do dachów o konstrukcji 

krokwiowej. W więźbach krokwiowo-jętkowych podobnie jak w krokwiowych wszystkie 

obciążenia przekazywane są na ściany zewnętrzne budynku. 

 

Więźba płatwiowo-kleszczowa  
Taką konstrukcję stosuje się wtedy, gdy rozpiętość dachu przekracza 11,0 m.  

Konstrukcja tego typu różni się bardzo zarówno od krokwiowej jak i krokwiowo-jetkowej: 

- podpory dla krokwi nie tworzą tylko murłaty, ale dodatkowo krokwie podparte są mniej 

więcej w połowie rozpiętości na płatwiach górnych, płatwie podparte są słupkami stojącymi 

na płatwiach stopowych lub bezpośrednio na stropie. Taka cała konstrukcja podpierająca 

krokwie, składająca się z płatwi i słupów nosi nazwę ściany stolcowej całość konstrukcji 

więźby dachowej usztywniają poziomo kleszcze - podwójne belki wiążące końce słupów z 

opartymi na nich krokwiami. Kleszcze montuje się, co trzecią lub czwartą parę krokwi i takie 

wiązary noszą nazwę wiązarów głównych, w odróżnieniu od pośrednich, w których krokwie 

jedynie opierają się na płatwiach. 

W dachach o konstrukcji płatwiowo-jętkowej większe obciążenia przekazywane są na strop 

ostatniej kondygnacji niż na ściany zewnętrzne.  

Takie rozwiązanie konstrukcji więźby dachowej wpływa korzystnie na stabilność  
i wytrzymałość dachu, ale wymaga zaprojektowania odpowiednio wytrzymałego stropu. 

 

 3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania 

Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne zasady dotyczące transportu 
 

Ogólne zasady transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”pkt.4. 

 

Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w sposób 

niepowodujący pogorszenia ich jakości.  

 

4.2. Transport i przechowywanie blach trapezowych 
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 Samochód powinien posiadać otwartą platformę ułatwiającą załadunek jak i 

rozładunek, dostosowaną do długości zamówionych arkuszy (blachy nie powinny wystawać 
poza burtę samochodu). 

Przewożąc blachy należy bezwzględnie zabezpieczyć je przed przesuwaniem. Rozładunek 

powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią ilość osób 

tzn. przy długich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczyć 6 osób, po 3 z każdej strony. 

Nie wolno ciągnąć jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otarć i 
zadrapań należy zamalować je farbą zaprawkową. Najodpowiedniejszy jest rozładunek w 

opakowaniach producenta przy użyciu urządzeń mechanicznych. Blachy składowane w 

pakietach i kręgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w 

pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych 

magazynach. Na skutek znacznej różnicy temperatur pomiędzy blachami wytrąca się woda, 

która prowadzi do powstania odparzeń. Blachy powinno się przechowywać w suchych i 

przewiewnych pomieszczeniach. 

Paczek nie wolno układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20 cm. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
 

 Podłoża pod pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-

10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 

aprobatach technicznych. 

  

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki 

podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o 

promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 

trójkątnym. 

 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od 

strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 

dachowej. 

 

5.2. Montaż blachy trapezowej 
 

1. Blachy trapezowe mocowane są do łat (lub płatwi w konstrukcjach stalowych) łącznikami 

(najczęściej wkrętami samowiercącymi) stosowanymi tylko w przypadku ułożenia na blasze 

trapezowej ocieplenia i wodoszczelnej warstwy wierzchniej. 

Ilość mocowań powinien określać projekt techniczny. - Jeżeli tego nie podaje należy 

przyjmować, że w pasach krawędziowych, które wg PN-77/B-02011 wynoszą od 1-2m ilość 
mocowań powinna wynosić min.8/m

2
, a w strefach środkowych: min. 5/m

2
. 

2. Kierunek montażu powinien być zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczęściej 

wiejącego w danej okolicy. 

3. Mocowanie blach trapezowych na zakładach poprzecznych powinno być na każdej “dolnej 

fali” na długości zakładu. 

4. Łączenie na każdej fali j.w. powinno być również na łatach: przyokapowej i 

przykalenicowej. 
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5. Blachy trapezowe o wysokości powyżej 35mm powinny być łączone w „górnej fali” na 

połączeniach wzdłużnych min., co 60cm. 

6. Blachy trapezowe montuje się na połaci dachowej w taki sposób by tworzyły z linią okapu 

kąt prosty (90º). Linia okapu, którą wyznaczamy przy pomocy linki lub listwy oporowej 

stanowi zawsze bazę do kładzenia kolejnych arkuszy blach. Wszelkie błędy połaci 

dachowych eliminujemy przykrywając wszystkie krawędzie dachu obróbkami blacharskimi. 

 

5.3. Obróbki blacharskie 
 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej lub powlekanej o grubości od 

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od -15°C.  

  

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych- 

 

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być: 
 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 

wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 

Informacje ogólne 
  

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
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attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad 

dylatacjami konstrukcyjnymi. 

 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. 

 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 

ponaddachowych. 

 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 

mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymogami zamieszczonymi w „Ogólnych Warunkach Technicznych”, warunkami 

określonymi w obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych 

systemów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest: 

� Dla robót - pokrycie dachowe - m
2
 pokrytej powierzchni dachu, 

� Dla robót - obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien 

lub rur spustowych. 

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile po-

wierzchnia każdego przekracza 0,50 m
2
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

Odbiór robót obejmuje: 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

2. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac). 

3. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych. 

 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 

przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 

 

� Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

� Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemożliwy lub utrudniony. 

 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 

� Podłoża, 

� 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 projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

� Dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszcze-

gólnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

� Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

łów, 

� Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
 - zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

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

 wchodzić program utrzymania pokrycia. 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 

wyniki, 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 

 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
� Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

� Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

� W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania — rozebrać pokrycie (miejsc 

nieodpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
� Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

� Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 

� Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

� Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kana-

lizacyjnych. 

 

Zakończenie odbioru 
 
Odbiór pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

� Ocenę wyników badań, 
� Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

� Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

 Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie 

z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 
 

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 

obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 

przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robot będzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 

podpisaniu przez Inspektora Nadzoru 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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10.1. Normy 
 

PN-B-02361.-1999   Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

    cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

    okrągłych.  

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i  

    wymagania. 

PN-B-94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych, 

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje,  

    wymagania i badania. 

B-02025:2001    Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do  

    ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania  

    zbiorowego.  

PN-82/B-02402   Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w  

    budynkach lub § 134, ust. 2 Rozporządzenia Ministra  

    Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.  

PN-82/B-02403   Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej.  

        Materiały stosowane w pływających podłogach w  

        budynkach mieszkalnych.  

PN-EN ISO 717-1:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w  

     budynkach i izolacyjności akustycznej elementów  

     budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

PN-EN ISO 717-2:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w  

     budynkach i izolacyjności akustycznej elementów  

     budowlanych. Izolacyjność od dźwięków  

     uderzeniowych.  

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  

    Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz  

    izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

    niapalności materiałów budowlanych.  

PN-B-02851-1:1997   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności  

    ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i  

    klasyfikacja.  

PN-EN 13162:2002   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny  

    mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 12086:2001   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

     właściwości przy przenikaniu pary wodnej.  

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: Zabezpieczenie i  

Izolacje, zeszyt. 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

� Instrukcja ITB nr 389/2003 Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne.  

� Instrukcja ITB nr 369/2002 Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i 

ich elementów.  
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� Instrukcja ITB nr 321 Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej 

w budownictwie.  

� Instrukcja ITB nr 345/97 Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków 

mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym.  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w 

sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137.  

 

Literatura fachowa  
 

� Budownictwo ogólne, tom 1, 2, W. Żeńczykowski.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych, tom 1, 2, 3, 

4, Wydawnictwo ARKADY, W-wa, 1989 r.  

� Poradnik inżyniera i technika budowlanego, tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY, 

W-wa.  

� Poradnik kierownika budowy, Wydawnictwo ARKADY, W-wa.  
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ST- 5 POSADZKI CEMENTOWE 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek cementowych w dobudowywanym do budynku remizy OSP 

garażu w miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu posadzek cementowych. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

  

1.5. Podstawowe określenia  
 
Podkład podłogowy - warstwa, na której bezpośrednio układa się posadzkę. Podkład 

podłogowy może stanowić płytę samonośną (np. gdy jest ułożony na izolacji akustycznej lub 

przeciwwilgociowej) lub być związany trwale z podłożem. Podkłady podłogowe wykonuje 

się z reguły z zapraw cementowych lub opartych na spoiwie anhydrytowym. W zależności od 

układu konstrukcyjnego podkłady podłogowe można podzielić na związane z podłożem, na 

warstwie oddzielającej, pływające lub w systemach ogrzewania podłogowego. 

 

Podłoga - jedno- lub wielowarstwowy element wykończenia wnętrza składający się m.in. z 

posadzki, podkładu podłogowego i warstw izolacyjnych. Podstawową funkcją podłogi jest 

przenoszenie obciążeń użytkowych. Parametry materiałów użytych do wykonania 

poszczególnych warstw powinny sprostać charakterowi obciążenia, jego natężeniu, wielkości 

czy częstotliwości. 

 

Podłoże - element budowlany, na który nakładamy kolejną warstwę. Zadaniem podłoża jest 

przenoszenie obciążeń własnych i eksploatacyjnych na grunt lub elementy konstrukcyjne 

budynku w taki sposób, aby nakładana warstwa nie ulegała nadmiernym naprężeniom i 

deformacjom. Ponadto, sposób przygotowania podłoża powinien być dobrany odpowiednio 

do charakteru materiału stosowanego na nim i powinien zapewnić temu materiałowi 

odpowiednią przyczepność. Podłoże powinno być, zatem odpowiednio nośne, czyli stabilne, 
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mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, czyli kurzu, pyłu, powłok 

starych farb lub tynków, olejów, tłuszczów, wosku itp. Dla przykładu pełna ocena podłoża 

pod posadzki i podkłady podłogowe powinna zawierać sprawdzenie: powierzchniowej 

twardości, wytrzymałości na odrywanie i na ściskanie, wilgotności, stopnia zabrudzenia. 

Ocenie powinna być poddana również równość podłoża, prawidłowość ukształtowania 

spadków i występowanie ubytków i rys. 

 

Posadzka - wierzchnia warstwa podłogi stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 

 
Plastyfikator - domieszka stosowana w celu polepszenia urabialności mieszanki bez 

konieczności dodawania większej ilości wody. Po dodaniu plastyfikatora beton staje się 
jednorodny, szczelny i przez to bardziej mrozoodporny oraz odporny na czynniki agresywne, 

a także łatwo formowalny. Plastyfikatory zwiększają trwałość i wytrzymałość betonu oraz, 

dzięki zmniejszeniu ilości wody dodawanej do mieszanki, ograniczają powstawanie rys 

skurczowych 

 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Uwaga: 
 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej 
części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 

Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie 

przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać 
parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 

dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 
zastosowanych urządzeń obejmującą: 
 

Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 
� Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

� Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

� Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek 
 
 Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej 

jakości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. 

 

W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny 

ze sztuką budowlaną. 
Sprzęt taki jak szlifierki, zacieraczki, urządzenia typu miksokręt i środki transportu muszą być 
w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 

wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Ponadto Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub metalowe.  

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki 

związanej już zaprawy zmywa się specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Warunki transportu 

dla poszczególnych materiałów powinny być zgodne z podanymi wyżej w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej. 

 

4.2. Transport  
  

 Materiały służące do wykonania posadzek cementowych należy przewozić i 

przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 

paletach). Chronić przed wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie posadzek 
 
Posadzkę cementową należy wykonać zgodnie z PN-62/B-10144. 
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Przygotowanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia 

lub piętra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. 

Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac związanych z 

wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, wyznaczające poziom 

pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy 

wodnej, zwanej też szlauchwagą.  

Sposób przygotowanie podłoża uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, w 

jakim zostanie wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i 

odpowiednio mocne. Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, 

dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, 

zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek 

farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć 
mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy 

stosować emulsję gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwę emulsji należy 

nanieść poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do 

nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 

godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na warstwie 

oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe rozłożenie 

na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy 

występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej 

posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu. 

Wylanie posadzek 
 Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne 

wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one 

swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej. 

Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejową, zszywkami lub poprzez odpowiednie 

wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę.  
Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości warstwy 

podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane łaty 

odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być odzyskane, należy 

zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym (np. ON), który 

ułatwi ich późniejsze wyjęcie.  

Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co 

umożliwi swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew można 

użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną 
wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim można uzyskać spadki 

podłogi, np. do kratki ściekowej. 

Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z 

użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.  

Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem 

przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cechą 
charakterystyczną urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej konsystencji zaprawy 

zachowuje ją niezmiennie przez cały okres dalszej pracy. Wydajność pracy urządzenia to ok. 

20-25 l/min.  

Zaprawę należy równomiernie rozłożyć między listwami i zawibrować styropianową, 
drewnianą lub stalową pacą - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. 
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Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami 

zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciągnięcie laty w kierunku do siebie, łata 

powinna być lekka i wygodna w użyciu.  

Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować odpowiedni ciąg 

pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną powierzchnię zaprawy. Z reguły 

układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy ściąganiu zaprawy w 

równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy prowadzące, co zapewnia 

równy poziom podłogi.  

Praca powinna być tak zaplanowana, aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej 

oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym 

przenoszeniu poziomu z listwy na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się 
dodatkowe punkty wysokościowe na ścianach.  

Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na posadzkę, 
usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnię. Przy wyciąganiu rurek, najlepiej 

okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawą i pacą zacieramy 

dokładnie powierzchnię jastrychu. Czas oczekiwania na wejście zależy od panujących w 

danym pomieszczeniu warunków cieplno-wilgotnościowych. 

Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy 

styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. 
Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepszą przyczepność 
kleju do posadzek.  

Powierzchnię zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie należy robić tego zbyt 

późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy. Na skalę przemysłową 
używa się zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca się wykonywania tzw. przypalanek 

powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz obniża własności użytkowe 

podłogi.  

Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je 

na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o 

boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). 

Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez całą jej grubość i być wypełnione np. taśmą 
PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej.  

Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać należytą wilgotność 
powierzchni poprzez skraplanie wodą albo pokrycie warstwą folii lub wilgotnych trocin. Jest 

to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągnięcie przez zaprawę maksymalnej 

wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od ułożenia, a okładanie 

dodatkową warstwą posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%. 

Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu występowania 

dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ rozszerzalności 

zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą one przez cały przekrój 

warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub specjalnymi kształtkami z 

PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie 

przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W 

podłużnych korytarzach przyjęto zasadę dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności 

szerokości korytarza. W podkładach podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, 

natomiast w posadzkach stanowi je wkładka z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW 

przechodząca przez cały przekrój posadzki.  
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 Wykonywanie i wyrównanie podkładów podłogowych z wykorzystaniem mas 
samopoziomujących 
  

 Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujące wytwarzane są na bazie 

wysokogatunkowych cementów i wypełniaczy mineralnych. Charakteryzują się bardzo dobrą 
rozlewnością, przyczepnością do podłoża oraz doskonałymi parametrami 

wytrzymałościowymi. Nie zawierają kazeiny. 

W trakcie wylewania temperatura pomieszczeń i podłoża powinna wynosić od +5°C do 

+25°C. Należy unikać przeciągów, bezpośredniego nasłonecznienia podłóg oraz punktowego 

nagrzewania powierzchni. 

 

Podłoże powinno być mocne i dokładnie oczyszczone. 

  

Miejscowe zgrubienia podłoża oraz zbędne elementy wystające, np. uszy płyt stropowych, 

druty itp. - należy zlikwidować, ponieważ powodują one konieczność pogrubienia warstwy 

wylewki. Jeśli chcemy usunąć wierzchnią warstwę podłoża, nie zaleca się szlifowania 

powierzchni, co osłabia podłoże, lecz wykonanie tego poprzez dłutowanie, śrutowanie lub 

metodą frezowania.  

Po dokładnym oczyszczeniu podłoża, całą powierzchnię należy zagruntować emulsją 
gruntującą, która wzmocni powierzchnię, zwiększy jej przyczepność oraz ograniczy 

chłonność podłoża. Dzięki temu zawarta w zaprawie woda technologiczna nie będzie zbyt 

szybko odciągana. Pozwoli to na stabilne dojrzewanie warstwy i uniknięcie tzw. kraterów. 

Gruntowanie należy przeprowadzić jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia.  

Większe ubytki, dziury i spękania podłoża należy wyrównać. Wstępne wyrównanie podłoża 

pozwoli ograniczyć zużycie zasadniczej zaprawy oraz zapobiegnie wyciekom podczas 

wylewania. Niewypełnione ubytki podłoża mogą spowodować w tych miejscach nierówności 

świeżej warstwy oraz jej pęknięcia. 

Pola, na których będzie wylewany podkład, powinny zostać odizolowane od ścian za pomocą 
np. samoprzylepnych taśm dylatacyjnych. Ściany mocno pylące powinny być zagruntowane 

do wysokości ok. 7 cm na kilka godzin przed montażem taśm. Dylatacje brzegowe izolują 
podłogi od ścian oraz dodatkowo kompensują ruchy warstw podłogi podczas wiązania 

zaprawy oraz w trakcie użytkowania. 

W przypadku wykonywania podkładu cienkowarstwowego na podłożach słabych lub 

zaolejonych, można zastosować dodatkowe wzmocnienie podkładu siatką z włókna 

szklanego. W przypadku odspojenia się warstwy od podłoża, podkład o grubości powyżej 20 

mm będzie stanowić samonośną płytę podłogową. Siatka zbrojeniowa powinna być dokładnie 

zamocowana i naciągnięta, układana na ok. 10 cm zakład, łączący pasy równolegle.  

Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych należy określić występujące w 

pomieszczeniu odchyłki od poziomu, np. z użyciem reperów wysokościowych. Jeżeli podłoże 

w pomieszczeniu jest poziome, wyrównanie podłoża zaprawami samopoziomującymi można 

wykonać bez ustawiania reperów w polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na ścianie.  

Zaprawę samopoziomującą przygotowujemy, wsypując do wiadra suchą masę do 

odmierzonej wcześniej zimnej wody zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. Ważne jest, 

by kolejne partie zaprawy mieszać z tą samą ilością wody, opisaną na opakowaniu. Płynna 

zaprawa, przed samym użyciem, powinna zostać ponownie wymieszana i wylewana w dość 
szybkim tempie, dlatego zaleca się, aby zaprawę przygotowywać jednocześnie w kilku 

wiadrach.  

Dokładnie wymieszaną zaprawę wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynając wzdłuż 
najbardziej oddalonej od wyjścia ściany, stopniowo cofając się do wyjścia. Przyjmuje się 
zasadę nie wchodzenia na już wylaną powierzchnię.  
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Po wylaniu pasa szerokości ok. 0,5 m, zaprawę należy delikatnie rozprowadzić długą stalową 
pacą. Zamaszyste ruchy koliste umożliwiają ściągnięcie nadmiaru zaprawy w kierunku do 

siebie, a odpowiedni kąt jej trzymania umożliwia dodatkowo odpowietrzanie warstwy. 

Podczas wylewania należy sprawdzać, czy powierzchnia nie wykazuje załamań i falowania 

oraz kontrolować jej grubość poprzez zagłębienie calówki lub zapałki.  

Wylewanie zaprawy równoległymi do ściany pasami wykonujemy stopniowo na całej 

powierzchni pomieszczenia. W każdym pasie należy powtarzać poszczególne czynności 

technologiczne ściągania nadmiaru zaprawy oraz odpowietrzania z użyciem pacy.  

Odpowietrzanie zaprawy można też wykonać za pomocą specjalnych walców 

odpowietrzających. Odpowietrzanie to, zwane tepowaniem. Zamiennie do walców można 

używać wałków kolczastych (kolczaki), z kolcami o różnych długościach. Odwietrzanie 

zapraw samopoziomujących tym sposobem stosuje się zazwyczaj przy wykonywaniu dużych 

powierzchni podłóg.  

Gotowa powierzchnia powinna być wyłączona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w 

zależności od zastosowanej zaprawy samopoziomującej Należy unikać przeciągów, 

nasłonecznienia, nie wolno polewać zaprawy wodą, nakrywać folią. W przypadku dużych pól 

lub przy zmianie grubości warstw, stosuje się specjalne zastawki, tzw. stopery, np. z taśmy. 

Usuwa się je po związaniu zaprawy, a następnie dolewa się kolejne pasy. 

Po stwardnieniu zaprawy należy „przenieść” istniejące w podłożu szczeliny dylatacyjne, 

nacinając je ostrym nożem lub tarczą do betonu. Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych 

budynku należy każdorazowo konsultować z projektantem. Wykładziny można układać na 

podkładzie po jego całkowitym wyschnięciu (pomiary z użyciem wilgotnościomierza). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymogami zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami określonymi 

w obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 

 

Kontrola jakości robót polega na ocenie zgodności uzyskanych parametrów z powyższymi 

warunkami 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych posadzek i 

sprawdzeniu ilości warstw. 

 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych posadzek 

 

8.1. Kontrola techniczna obejmuje: 
 

� Sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania posadzek, 

� Sprawdzenie zgodności z projektem, 

� Sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
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� Kontrolę wykonania badań izolacji cieplnej, 

� Sprawdzenie rysunków powykonawczych, przedłożonych przez wykonawcę, 
� Sprawdzenie usunięcia wszystkich wykrytych wad. 

 

8.2.W czasie kontroli należy: 
 

� Sprawdzić prawidłowość wykonanych izolacji podposadzkowych, 

� Sprawdzić jakość wykonanych posadzek: 

 - czy nie wykazują nierówności, 

 - czy nie ma widocznych spękań, 
 - przez potarcie ręką należy sprawdzić czy podłoża nie pylą 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9 

 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 

badań. 
 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 

obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 

przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 

podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701   Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena  

    jakości 

PN-88/B-06250  Beton zwykły 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
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ST- 6 STOLARKA OKIENNA  
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z obsadzeniem stolarki okiennej w dobudowywanym 

do budynku remizy OSP garażu w miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy obsadzaniu stolarki okiennej i drzwiowej i obejmują: 

 

Montaż stolarki okiennej - okna drewniane lub PCV; 

Montaż bramy garażowej - wykonanej na indywidualne zlecenie; 

      

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

Uwaga: 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej 
części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 

Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie 

przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać 

parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 

dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 

zastosowanych urządzeń. 

Materiały do zabudowy powinny mieć: 
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� Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

� Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, lub 

� Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

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

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość przewożonych okien i drzwi. Stolarka powinna 

być transportowana - ze względu na kruchość w pozycji pionowej, zamocowaną do 

wsporników za pomocą pasów, które uniemożliwią przesuwanie się stolarki w trakcie 

transportu. 

  

Warunki transportu dla poszczególnych materiałów powinny być zgodne z podanymi wyżej w 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Montaż stolarki okiennej 
 
Przygotowanie otworu 
  

Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być w miarę gładkie, bez 

ubytków, a warstwa izolacji wewnętrznej powinna wystawać poza powierzchnię ściany w 

ościeży. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy 

przewiązanego materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno. 
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Ustawienie ościeżnicy 
  
 W celu ułatwienia manipulowania stolarką w trakcie obsadzania należy zdjąć skrzydła 

i posługiwać się samą ościeżnicą. Należy ustawić ją na 4-5 centymetrowej wysokości progu 

podościeżnicowym i mocować do muru równolegle do krawędzi zewnętrznej. Dla głębokości 

osadzenia okna i jego progu w otworze murowym istotne jest, aby izoterma punktu rosy 

(10°C) dla muru przechodziła przez to okno. Tylko wówczas uniknięto zostanie zjawisko 

skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie okna.  

 

Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomicą ustawić pion i poziom boków ościeżnicy 

i we właściwym położeniu wstępnie zaklinować. Należy pamiętać, aby odległość ościeżnicy 

od muru z obydwu stron była jednakowa. W ościeżach tynkowanych wskazane jest 

przerwanie ciągłości pomiędzy tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym, najlepiej za pomocą 

warstwy izolacyjnej.  

 

Mocowanie okna w murze 
  
 Zaleca się mocowanie okien za pomocą kotew dołączonych przez zakład dla każdego 

okna. Kotwy te mocuje się do ościeżnicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze, w 

odległości 25 cm od narożnika na obydwu bokach. Przy oknach wyższych niż 1,5 metra 

zaleca się zamocowanie jeszcze po jednej kotwie w połowie wysokości. Dla okien szerszych 

niż 1,5 metra dodatkowo można zamocować po jednej kotwie na połowie ich długości 

(elementy poziome). Kotwy powinny być montowane w ościeżnicy wkrętami do drewna 4 × 

40 mm. 

  

Po wstępnym osadzeniu ościeżnicy i jej zaklinowaniu zamocować kotwy do muru 

wykorzystując w tym celu kołki rozporowe. Zamiast kołków można również użyć klocków 

drewnianych, zamocowanych uprzednio w murze na wysokości odpowiadającej wysokości 

mocowania kotew. W tym przypadku kotwę mocujemy do klocka za pomocą wkrętów do 

drewna (np. 8 × 100 mm). Po zamocowaniu kotew wyjąć kliny trzymające ościeżnicę i 

ponownie sprawdzić pion, poziom i przekątne ościeżnicy.  

 

Regulacja okuć obwiedniowych  
 

 Okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła okienne w kilku 

miejscach na całym ich obwodzie i umożliwiające sterowanie jedną klamką funkcji 

otwierania, uchylania i mikrowentylacji okna. Okucie obwiedniowe jest mechanizmem 

precyzyjnym, posiadającym jednak tolerancję kilku milimetrów na ich regulację w kilku 

kierunkach. Regulacja ta dokonuje się za pomocą kluczyka. 

Także po założeniu skrzydeł w zamontowaną ościeżnicę montażysta powinien sprawdzić 

prawidłowość funkcjonowania okna, nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych 

w instrukcji, a w razie potrzeby dokonać regulacji. Skrzydła okna powinny się otwierać i 

uchylać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do ościeżnicy powinien być 

jednakowy na całym obwodzie. 

 

Wykonanie izolacji okna 
  
 Okna charakteryzują się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą szczelnością na 

przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, należy tak 

uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem, aby była ona odporna na przenikanie 
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zimna i wody. W tym celu należy wykorzystywać pianki montażowe (np. poliuretanowe), 

które po nałożeniu do szczeliny pęcznieją, całkowicie ją uszczelniając. Istnieje 

niebezpieczeństwo, że niewprawnie dozując ilość pianki w szczelinie można spowodować, że 

jej nadmiar nie znajdując ujścia na zewnątrz może odepchnąć ościeżnicę od muru, co objawia 

się wybrzuszeniem.  

Warstwa izolacyjna wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw, o jednakowej 

grubości. Po zewnętrznej stronie wzdłuż szczeliny powinna być również wykonana warstwa 

izolacji przeciwwodnej, szczególnie starannie wykonana wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z 

obróbką blacharską. Materiałem do wykonania tej izolacji są kity trwałe plastyczne np. 

silikonowe. Natomiast pomiędzy ościeżnicą a murem od strony zewnętrznej należy 

zastosować taśmę izolacyjną rozprężną lub taśmy paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed 

wnikaniem wilgoci oraz przed oddzieleniem się ościeżnicy od tynku na zewnątrz. Takie 

pęknięcia powodują, że do szczeliny pomiędzy tynkiem a ościeżnicą dostaje się woda. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymogami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, warunkami określonymi 

w obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 

 

Kontrola jakości robót polega na ocenie zgodności uzyskanych parametrów z powyższymi 

warunkami. 

 

Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic nie powinno być większe niż 2mm ma 1m i nie 

więcej niż 3mm na całej długości nadproża. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni zamontowanej stolarki okiennej 

i drzwiowej. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
 

Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę jakości zamontowanej stolarki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9 

 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oceny wizualnej sposobu 

i jakości zamontowanej stolarki. 

 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 

obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 

przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
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Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 

podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-88/B-10085/Az3:2001  Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i  

     badania. 
PN-67/B-10086   Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wymagania 

     i badania techniczne. 

PN-B-10201:1998   Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe  

     wewnętrzne. 

PN-B-10221:1998   Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-10222:1998   Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do 

     piwnic i poddaszy. 

PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
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ST- 7 TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE 
 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST  
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych w 
dobudowywanym do budynku remizy OSP garażu w miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca 
Wielka. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
 

� Tynków cementowo-wapiennych, 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Tynki cementowo-wapienne są mieszanką cementu, wapna, piasku i wody. Przeznaczone są 
na zewnątrz i do wewnątrz budynku, na ściany i sufity. Są one łatwiejsze w obróbce od 
tynków cementowych, ale mają mniejszą odporność na uszkodzenia i wilgoć. Mają również 
większą paroprzepuszczalność od tynków cementowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

� Ręczne narzędzia montażowe zgodne z określonymi przez producentów 
poszczególnych elementów. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały powinny być przewożone w opakowaniach fabrycznych. Należy w czasie 
transportu zabezpieczyć przewożone materiały przed możliwością przemieszczania się w 
skrzyni ładunkowej. 
 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub 
pomieszczeniach zamkniętych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie tynków cementowo - wapiennych 
 
 Przed przystąpieniem do robót tynkarskich muszą być ukończone wszystkie roboty 
stanu surowego, powinny być wykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszelkie przebicia 
i bruzdy oraz obsadzona stolarka otworowa zewnętrzna. 
 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni 
należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntujących. Tynków 
cementowych nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować 
ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie 
styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z 
nierdzewnej siatki metalowej. 

   
Tynki należy wykonywać w temperaturze powyżej + 5

o
C. Do wykonania tynków wskazane 

jest przystąpić po okresie osiadania i kurczenia się. 
  
Wilgotność muru w okresie rozpoczynania robót tynkarskich nie powinna przekraczać 8%. 
 
Zaleca się wykonanie tynków urządzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania 
bezsprężarkowego. 
 
Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien trzymać wylot końcówki tynkarskiej w 
odległości ok. 20 - 30 cm od powierzchni podłoża, w zależności od konsystencji zaprawy. Kąt 
nachylenia końcówki w stosunku do tynkowanej powierzchni powinien wynosić około 60°. 
  
Wykonanie narzutu można rozpocząć po upływie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki. 
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W pierwszej kolejności należy narzucić zaprawę na stropy pomieszczeń. 
 
Stropów gdzie przewidziano sufity podwieszane nie należy tynkować 
 
Za zespołem wykonującym narzut winien postępować zespół tynkarzy wyrównujący narzut, 
usuwający listwy i inne elementy wyrównując powstałe przy tym bruzdy ręcznie. 
  
Ostatnią czynnością jest zatarcie tynku przy użyciu pac. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  
Badania jakości wykonanych robót polegają na ocenie zgodności montażu poszczególnych 
elementów z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta z 
uwzględnieniem podanej przez niego tolerancji. 
 
W przypadku nie zachowania wymaganych parametrów montażu Inspektor Nadzoru oceni 
wpływ tego odstępstwa na jakość wykonanych robót, a następnie podejmie decyzję o 
pozostawieniu zabudowanych elementów lub nakaże ich rozbiórkę. 
 

6.2. Sprawdzenie poprawności wykonania tynków cementowo –wapiennych 
 
Dla III klasy tynku przyjmuje się następujące wymagania: 
 
1. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej lub założonego szablonu - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
długości łaty 2m. 
2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od kierunku pionowego - nie większe niż 4 mm. 
3. Dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego - me większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 
nie większe niż 7 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami. 
4. Dopuszczalne odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w 
dokumentacji projektowej - nie większe niż 4 mm na 1 m. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
Obmiar robót polega na określeniu powierzchni zabudowanych sufitów oraz kompletności 
wyposażenia towarzyszącego oraz określeniu powierzchni wykonanych tynków. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjętych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór tynków cementowo – wapiennych 
 
Odbiór tynków dokonuje się 7 dni po ich wykonaniu. Jeżeli zachodzi obawa złej 
przyczepności tynku do podłoża odbiór przesuwa się na 21 dni od wykonania. 
 
Odbiór tynku polega na sprawdzeniu: 

� Zgodności z dokumentacją projektową 
� Właściwości użytej zaprawy 
� Należytej grubości warstwy 
� Przyczepności do podłoża 
� Rozmiaru i liczby wad 

 
Jakość zaprawy sprawdza się przez dotyk i oględziny. W przypadkach wątpliwych 
przeprowadza się analizę chemiczną. 
 
Grubość warstwy mierzy się w otworach Ø 30 mm wycinanych w tynku aż do podłoża. 
 
Przyleganie tynku sprawdza się przez opukiwanie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 
obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 
przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
                                                                                
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. 
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PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania  
    techniczne przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw  

    pocienionych. 
 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw  

    pocienionych (Zmiana Az1). 
 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
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ST- 8 ROBOTY MALARSKIE 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót malarskich w dobudowywanym do budynku remizy OSP garażu w 
miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem robót malarskich 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Farba – kompozycja ciekła, która po rozprowadzeniu na powierzchni pozostawia związaną i 
przylegającą do podłoża warstwę dekoracyjną lub ochronną. 
 
Farba dyspersyjna – (inaczej farba emulsyjna) zawiesina pigmentów i wypełniaczy w 
dyspersji wodnej polimeru, najczęściej akrylu, stosowana do malowania ścian i sufitów w 
mieszkaniach. Musi spełniać wymagania PN-C-81914:2002. 
 
Farba akrylowa - rodzaj farby dyspersyjnej; produkowana jest na bazie dyspersji akrylowej. 
 
Pigment – substancja kryjąca stosowana w postaci zawiesiny, która pozostaje w powłoce 
malarskiej po wyparowaniu lotnych rozpuszczalników. 
 
Powłoka malarska - warstwa ochronno - dekoracyjno - izolacyjna chroniąca obiekt i jego 
elementy przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych, stanowi jednocześnie 
warstwę wykończeniowo - dekoracyjną. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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Uwaga: 
 
Wszelkie materiały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub 
w jej części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 
Przewiduje się zastosowanie gotowych produktów malarskich, barwionych w trakcie 
produkcji na wymagany kolor. 
Należy stosować jedynie takie wyroby, które posiadają Aprobatę Techniczną i są 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Niezbędny sprzęt w trakcie wykonywania prac malarskich to: 

� pędzle malarskie, w tym ławkowce, pędzle do tapet, pędzle okrągłe, płaskie, kątowe, 
itp. Pędzle malarskie używane są podczas malowania farbami olejnymi i wodnymi; 
� wałki malarskie wykonane ze skór naturalnych i sztucznych, w tym wałki futrzane, 
gąbkowe, poliuretanowe, perlonowe, flockowe, strukturalne, sznurkowe, ze skóry jagnięcia 
- stosowane generalnie do farb olejnych i wodorozcieńczalnych; 
� euromale - płaskie prostokątne narzędzia do malowania, wprowadzone na polski rynek 
w ostatnich latach. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić 
pojemników, w których transportowane są materiały malarskie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
 Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać, wygładzić oraz zagruntować 
powierzchnię przeznaczoną do malowania. 
 
Roboty malarskie powinny być prowadzone dopiero po całkowitym wyschnięciu tynków. 

 
Przed przystąpieniem do malowania należy zakończyć wszystkie roboty instalacyjne oraz 
montaż stolarki otworowej, jak również powinny być zakończone roboty podłogowe. Roboty 
powinny być prowadzone w temperaturze powyżej +5°C. 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi 
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 Podłoża do malowania winny być mocne, dostatecznie suche oraz nie wykazywać rys, 
pęknięć lub innych uszkodzeń. Tynki nie powinny być malowane wcześniej niż 3-4 miesiące 
od ich wykonania. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszego malowania tynku 
wykazującego odczyn alkaliczny, należy go przed malowaniem flautować. 
Do nanoszenia farby należy używać pędzli ławkowców, wałków lub natryskiwaczy. 
Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania powinna być uzależniona od 
zastosowanych materiałów malarskich, jednocześnie nie powinna być większa niż wskazania 
w tabeli 1. 
 
 

Rodzaj powłoki z farby Największa dopuszczalna 
wilgotność podłoża [%] 

Farba wapienna 6 

Farba klejowa lub kazeinowa 4 

Farba olejna, olejno-
żywiczna lub syntetyczna 

3 

Farba emulsyjna 4 

 
 
Tabela 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 
 

Malowanie techniką olejną 
 
Malować można jedynie ściany zupełnie suche, ponieważ wyparowująca z nich wilgoć zbiera 
się pod powłoką olejną i odsądza ja w postaci pęcherzy. Nie należy również malować olejno 
świeżych tynków cementowych, gdyż wolny tlenek wapniowy zawarty w cemencie tworzy z 
olejem mydło rozpuszczalne w wodzie. 
 
Wykonanie malowania olejnego należy poprzedzić dokładnym oczyszczeniem powierzchni 
tynku oraz wyrównaniem zaprawa, lub gipsem wszystkich uszkodzeń. Następnie podłoże 
należy zagruntować pokostem. Po wyschnięciu gruntu wyrównuje się podłoże szpachlówka. 
Wyschniętą szpachlówkę należy przeszlifować materiałem ściernym. Czynności te należy 
powtarzać aż do uzyskania założonej gładkości podłoża. 
 
Farbę olejną rozprowadza się możliwie najcieńszą warstwą dwu lub trzykrotnie. Do 
ostatniego malowania dla złagodzenia nierówności należy zastosować pędzle płaskie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  
Kontrola jakości przygotowanej powierzchni. 
 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:  

� badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich 
przyjęcia, 

�  badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej ni po 4 tygodniach 
od daty ich wykonania,  
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� badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i 
wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich  

� badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 

� badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem,  
� badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty 

ich ukończenia. 
 
Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i 
przy wilgotności względnej 65%.  

� badanie podłoży powinno obejmować: sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku - 
należy przeprowadzać poprzez zeskrobanie warstwy tynku o grubości 4 mm i 
zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftalciny 1%. Tynk 
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca zostaną bezbarwne lub 
zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,  

� sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykona przez polanie badanej 
powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug 
i nie pozostawia kropli.  

 
Badanie materiałów. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem.  
 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne potarcie 
dłonią podkładu i sprawdzenie, czy powierzchnie nie osypują się, sprawdzenie nasiąkliwości 
przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mała 
nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż 
po trzech sekundach sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni 
o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu 
powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości 
około l cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy 
uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni 
podkładu. 

 
Odbiór końcowy powłok malarskich 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania 
w przypadku farb wapiennych, krzemianowych, akrylowych, olejnych - nie wcześniej niż po 
14 dniach. 

  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
Obmiar robót polega na określeniu powierzchni powłok malarskich oraz kompletności 
wyposażenia towarzyszącego oraz określeniu powierzchni wykonanych tynków. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjętych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2. Cena 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
 
 Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 
wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 
sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
 
PN-71/C-04403  Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-80/C-04401  Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-85/C-04404.01  Pigmenty do wyrobów lakierowych. Ogólne metody badań. 
     Postanowienia ogólne i zakres normy.  
PN-93/C-04401.01  Pigmenty. Ogólne metody badań. Postanowienia ogólne. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN-C-81907:2003  Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
PN-C-81914:1998  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
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ST - 9 ELEWACJE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania warstw izolacji termicznej dobudowywanego do budynku remizy OSP garażu w 
Zamłyniu, gm. Wręczyca Wielka. 
  
1.2. Zakres zastosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 

 
� Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi wraz z nałożeniem 

akrylowego tynku dekoracyjnego. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Uwaga: 
 
Wszystkie materiały wskazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej 
części kosztowej mogą zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
2.1. Styropian 
 
 Płyty styropianowe powinny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiadać 
następujące wymiary: 
 - długość do 5000 mm, 
 - szerokość do 1500 mm, 
 - grubość od 10 mm do 1000 mm, co 5 mm. 
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Do wykonania izolacji należy stosować styropian o gęstości pozornej min. 20kg/m
3
 w 

odmianie FS – samogasnącej – zawierającej środki obniżające palność. 
 

Do izolacji elementów wskazanych na projekcie należy zastosować styropian wodoodporny 
charakteryzujący się następującymi parametrami: 
 
� Dla izolacji na zewnątrz budynku: 
 - gęstość pozorna 30kg/m

3
, 

 - współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,0338W/mK, 
 - naprężenia ściskające przy >=257kPa 10% odkształceniu względnym, 
 - wytrzymałość na rozciąganie siłą >= 267kPa prostopadłą do powierzchni, 
 - chłonność wody po 24h <=0,2%, 
 - stabilność wymiarów temp. 78

o
C, po 48h 

• długość <= 0,3% 
• szerokość <= 0,35% 
• grubość <= 0,3% 
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący; 

 
Wyżej wymienione płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym 
materiałem budowlanym, jaki można spotkać na placu budowy, nie mogą zawierać żadnych 
substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju 
kwasów oraz na starzenie. Niegnijące w wilgotnym środowisku, zachowujące swoje 
właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąc wilgoci. 
 

2.2. Tynk zewnętrzny 
 

Akrylowe wyprawy tynkarskie, cienkowarstwowe, dekoracyjne tynki strukturalne, 
przeznaczone do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. o granulacji 
2,0 mm /faktura baranek/ koloru zgodnie z projektem technicznym, o gęstości: ok. 1,90 
g/cm

3
, przyczepności min. 0,3 MPa 

 

Mozaikowa masa tynkarska do nakładania ręcznego wykonano na bazie żywicy 
akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o granulacji ok. 2,0 mm /faktura 
mozaikowa/ o gęstości: ok. 1,90 g/cm

3
, oporze dyfuzyjnym: max 2m, koloru zgodnie z 

opracowaną kolorystyką. 
  

2.3. Materiały pomocnicze 
 
 Obejmują wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje 
do styropianu, kołki montażowe, siatki montażowe, listwy cokołowe i narożne aluminiowe, 
itp.  
 
Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie włókna szklanego impregnowanego dyspersją z 
żywic akrylowych. 
 
Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, 
posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno miejscu tych 
prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
 
 Ogólne zasady transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być pakowany 
oddzielnie. 
 
Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymogami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. 
 

4.2. Transport płyt styropianowych 
 
 Wykonawca może używać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w 
sposób niepowodujący pogorszenia ich jakości.  
 
Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. 
 
Materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie z wymogami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. 
 
Materiały należy składować w pakietach, które zabezpieczają je przed wpływami 
atmosferycznymi, układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 
pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające swobodny 
dostęp do nich. Miejsce składowania należy oznakować zgodnie z PN-92/PN-01255. 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
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4.3. Transport tynków  
 
Tynki należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Okres przechowywania tynku w warunkach 
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Izolacja termiczna ścian 
 

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła na całej powierzchni ściany. Przy 
wykonawstwie należy przestrzegać zasad podanych w dokumentacji rysunkowej – projekt 
architektoniczny wraz z wytycznymi montażu i ocieplenia producenta systemów dociepleń. 
W murach z wentylowaną pustką powietrzną kotew powinna posiadać kapturek przyciskający 
płytę styropianową do powierzchni wewnętrznej nośnej oraz kampinos odprowadzający 
wodę. 

Na czas przerwania robót dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem 
nieprzemakalnym wierzchnią część ocieplenia. Mocowanie płyt należy wykonywać kołkami z 
talerzykami dociskowymi, zaleca się stosowanie kołków z plastikowym trzpieniem, zgodnie z 
zaleceniami producenta, przy czym należy przestrzegać poniższych zasad: 

� rozstaw kotew w poziomie max 65cm, 
� rozstaw kotew w pionie max 50cm; 

 
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone 

z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. – czynników powodujących 
osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, 
dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają 
np. nie malowane ściany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej 
krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, 
trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik 
dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. 
 
PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
 
 Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest niższa niż 5o

C.  
 
Styropian należy przyklejać do podłoża za pomocą odpowiednich zapraw klejowych. 
Przygotowanie kleju należy wykonywać według zaleceń producenta zaprawy. Przygotowanie 
zaprawy klejowej polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (około 5,5-6l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa klejowa jest gotowa do użycia po około 5-10 
minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można 
nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, 
klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyt do podłoża powinien on pokryć 100% 
powierzchni. 
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Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt styropianowych powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty styropianowe 
należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchnie ścian jak i na narożnikach 
przyklejonej powierzchni netto. 
 

KOŁKOWANIE STYROPIANU 
 
 W razie potrzeby należy użyć dodatkowego mocowanie ocieplenia przy pomocy 
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości, 4 do 8szt/m

2
. Osadzić dyble 

opierając talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 
trzpień do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 
1mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest 
uszkodzenie struktury styropianu. 

 
PRACE DODATKOWE 
 
 Wykonywać uszczelnienie styków styropianu ze stolarką i ślusarką drzwiową, 
przelotami instalacyjnymi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. 
Przykleić ukośne wkładki siatki zbrojącej (min. 25x30cm) w sąsiedztwie wszystkich 
narożników drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 
Wykonać ewentualne wzmocnienie narożników oraz otworów osadzając np. aluminiowy 
kątownik ochronny. 
 

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
 
 Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź, w której zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana 
siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta powinna być zabezpieczona powierzchniowo, 
poprzez kąpiel ochronną w dyspersji z żywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami 
zawartymi w masie szpachlowej. 
 
Pracę należy rozpocząć od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 
przyklejania styropianu. 
  
Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 min w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem min 5cm. Minimalne 
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez 
otulenia. Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, 
tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
 
WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
 
 Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go nakładać 
bez rozcieńczenia, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
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atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie akrylowych i polimerowo – 
żywicznych tynków dekoracyjnych.  
 

NAKŁADANIE TYNKÓW  
 
 Gotową do użycia akrylową wyprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, 
równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości 
kruszywa (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną 
strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z 
plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w 
zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej 
powierzchni elewacji. 
 
UWAGA! 
W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo 
równe i staranne przygotowanie podłoża. 
 
Wskazówki wykonawcze: 
 

➢ Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu 
dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 

➢ Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie 
w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności 
powietrza. Za niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. 

➢ Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nienarażonych na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wiatr. Ponieważ takie warunki powodują 
zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, 
wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie tynku w warunkach 
innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do nieodwracalnych, 
niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

➢ Należy odpowiednio dopasować swoje możliwości wykonawcze do powierzchni 
przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, 
ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki 
atmosferyczne). 

➢ Ze względu na złożony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca się 
jednorazowego wykonywania pasm o szerokości większej niż 1 m. Zużycie tynku 
zależy od grubości kruszywa. Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić 
aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatury poniżej +5°C. 

➢ Podczas prowadzenia robót tynkarskich zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami 
osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników 
zewnętrznych. 

 
UWAGA! 
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo 
niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 
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Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i 
cementowo wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie masy 
silikonowej po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża.  

 
Sposób przygotowania silikonowej wyprawy tynkarskiej  
 
 Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać 
mieszarką/ wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na 
możliwość napowietrzenia masy.  
 
Technologia wykonania silikonowej wyprawy tynkarskiej 
 
 Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 
podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali 
nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa /zebrany materiał można 
ponownie wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnię 
warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z 
lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normatywnych oraz z 
wytycznymi producenta. 
 
Sprawdzeniu podlega między innymi: 

� Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Sprawdza się przez porównanie wykonania z dokumentacją opisową, rysunkową oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne 
próby. 
 

� Materiały 
Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
 

� Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji 
Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości, 
odchylenia płaszczyzn, brak wypełnienia przestrzeni materiałami izolacyjnymi, szczeliny w 
izolacjach, nieprawidłowości stosowania łączników, brak wymaganej płaszczyzny 
wypełnienia zaprawą klejową itp. 
 

6.1. Kontrola jakości styropianu 
 
 Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymogami normowymi, 
określonymi w PN-B-20130. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 
wymaganiom: 

� długość do 5000mm – dopuszczalna odchyłka szerokości ± 0,3%, 
� szerokość do 1500mm – dopuszczalna odchyłka szerokości ±0,3%, 
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� grubość od 10mm do 1000mm, co 5mm – dopuszczalne odchyłki grubości: 
- ± 0,5mm – dla płyt o grubości od 10mm do 15mm, 
- ± 1,0 mm – dla płyt o grubości 20mm do 100mm, 
- ± 1,5mm – dla płyt o grubości 105mm do 1000mm; 

 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących 
wymiarach: 

� głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm, 
� łączna powierzchnia wad: 50cm

2
 na 1m

2
 płyty, 

� powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm
2
;
 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne jednostki obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
Jednostki obmiarowi należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót obejmuje: 
 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, powłoki malarskie, złącza 
ulegające zakryciu itp. 

2. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 
3. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
obmiarów badań jakościowych. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i 
pomiarów. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac. Podstawą płatności za 
wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu 
zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę 
protokołu odbioru tych robót. 
 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PE-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

budynkach. 

PN-82/PN-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

właściwości przy przenikaniu pary wodnej. 
EN ISO 10077-1:2000 Wersja polska. Właściwości cieplne okien, drzwi, żaluzji – 

obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda 
uproszczona. 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz.U 
nr 75/2002, poz.690. 
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ST- 10 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika okapowego z brukowej 

kostki betonowej przy dobudowywanym do budynku remizy OSP garażu w miejscowości 

Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

  

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Polskimi Normami podanymi w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.  

   

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 

� Na długości  ± 3 mm, 

� Na szerokości ± 3 mm, 

� Na grubości  ± 5 mm. 

 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 

Tablicy 1. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. 

 

 

 

Lp. 
 

Cechy 
 

Wartość 
 

1. 

 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek, 

b) najmniejsza pojedynczej kostki; 

 

 

60 

50 

 

2. 

 

Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 
 

5 

 

3. 

 

Odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania - 

wg PN-B-06250 [2]:  

a) pęknięcia próbki,  

b) strata masy, %, nie więcej niż,  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 
 

 

 

brak 

5 

20 

 

4. 

 

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 

nie więcej niż 
 

 

4 
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2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 

Cement 
 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 

klasy nie niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

 

Kruszywo do betonu 
 

 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

Woda 
 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 

Dodatki 
 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 

 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

 

 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 

 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

  

 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia. 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

 

 Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. 

 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST- 0 „Wymagana ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Podłoże 
 

 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 

określonymi w Specyfikacji Technicznej „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża”. 

 
5.3. Koryto pod chodnik i nawierzchnie z kostki brukowej 
 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-16 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 

powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 w 

uprzednio wykonanym korycie. 

 

5.3. Podbudowa 
 

 Podbudowa z tłucznia i żwiru. Ogólne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji 

Technicznej dotyczącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

   

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
  

 Kostkę układać na warstwie żwiru o frakcji 3-15mm w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 3 do 4 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu.  
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 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić drobnoziarnistym żwirem o frakcji 1-

3mm, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 Pozostałe wymagania określono w Specyfikacji Technicznej „Nawierzchnia z kostki 

brukowej betonowej”. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 
 6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
 
 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

� Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

� Szerokości koryta: ± 5 cm. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 

niniejszej ST. 

 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzchni z kostki brukowej 
 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej ST: 

� Pomierzenie szerokości spoin, 

� Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

� Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
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� Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika i nawierzchni z kostki brukowej 
 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 

każde 15 do 30 m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz 

na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 

 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 

 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 10 m. 

 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać ± 3 cm. 

 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 15 do 30 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, 

niż co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena 
 

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.1. 

 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 

obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 

przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 

 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 

podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 

PN-B-06250   Beton zwykły. 

PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena  

   zgodności. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

   parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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ST- 11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
  
 

1. WSTĘP 
                                                              
1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych wykonanych w ramach inwestycji: 

„Dobudowa garażu do budynku remizy OSP w Zamłynie”. 

  

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Zakres robót, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku hali sportowej 

 

Ustalenia określają zasady prowadzenia robót związanych z: 

� Wyznaczeniem osi tras kablowych, 

� Wyznaczeniem punktów wysokościowych, 

� Montażem instalacji oświetleniowej obiektu, 

� Montażem instalacji gniazd wtykowych, 

� Montażem tablicy elektrycznej, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z 

definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

� Instalacja elektryczna - zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 

parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000V prądu przemiennego i 

1500V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci 

rozdzielczej do odbiorników. 

� Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym, które wraz z osprzętem są ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski 

tych samych dwóch urządzeń elektroenergetycznych, 

� Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w którego osi symetrii są ułożone jedna 

lub więcej linii kablowych, łączących dwa lub więcej urządzeń elektroenergetycznych, 

� Skrzyżowanie –miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej pokrywa się lub przecina z rzutem poziomym innej linii 

kablowej lub urządzenia podziemnego albo naziemnego, 

� Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działanie łuku elektrycznego, 

� Obwód odbiorczy – obwód, do którego przyłączone są bezpośrednio odbiorniki 

energii elektrycznej lub gniazda wtykowe, 
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�  Osprzęt instalacyjny – urządzenia służące do mocowania, łączenia oraz ochrony 

przed czynnikami mechanicznymi kabli i przewodów, 

� Przybory instalacyjne – urządzenia służące do przyłączania odbiorników 

elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczenia obwodów, 

� Łączniki izolacyjne - urządzenia stwarzające w obwodzie bezpieczną przerwę 
izolacyjną, 

� Rozłączniki – urządzenia umożliwiające załączanie i wyłączanie obwodów w 

warunkach roboczych, 

� Wyłączniki różnicowo-prądowe – urządzenia zapewniające realizację ochrony 

przeciwporażeniowej, 

� Bezpieczniki – urządzenia, których zadaniem jest ochrona instalacji przed skutkami 

zwarć i przeciążeń, 
� Rozdzielnica - zespół urządzeń elektrycznych złożony z aparatury rozdzielczej, 

zabezpieczeniowej, pomiarowej, sygnalizacyjnej, sterowniczej, szyn zbiorczych, 

połączeń elektrycznych, elementów izolacyjnych konstrukcji mechanicznych i osłon, 

� Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania, lub 

przekształcania strumienia świetlnego jednego lub wielu źródeł światła, zawierająca 

oprócz źródła światła, wszystkie elementy niezbędne do mocowania, ochrony źródeł 

światła i przyłączania go do sieci zasilającej oraz układ stabilizacyjno-zapłonowy jeśli 
jest potrzebny, 

� Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 

przemiennego, napięcie międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które 

została zbudowana linia kablowa, 

� Głowica kablowa - zestaw elementów zapewniających właściwe zakończenie linii 

kablowej, umożliwiających podłączenie kabla do zacisków urządzenia zapewniają- 
cych właściwe warunki pracy kabla,  

� Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący 

elektryczne połączenie przewodzące z gruntem, 

� Zwody - część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, przeznaczona do 

przejmowania wyładowań piorunowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość i terminowość ich wykonania, oraz za 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami 

Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

Wykonawca zobowiązany jest: 

� dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji  Technicznej, 
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� stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „ET wydany 

przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich 

jednostek badawczych,  

� dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji - stosować wyroby posiadające 

stosowne atesty oraz świadectwa jakości. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania 

Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

 
3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno miejscu tych 

prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
 

Ogólne zasady transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Materiały powinny być transportowane krytymi środkami transportu - odpowiadające pod 

względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.  

 

5. WYKONANIE ROBOT 
 

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 
 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektryczne.  

Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z założeniami projektowymi, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót. 

 

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych  

- Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wyznaczyć w punktach charakterysty- 

cznych placu.  

- Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli w 

miejscach dostępnych, nieulegających zniszczeniu. 

 

5.3. Wyznaczenie obiektów inżynierskich 
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Roboty polegają na:  

- Wyznaczeniu wszystkich punktów niezbędnych do posadowienia lub lokalizacji 

urządzeń towarzyszących linią kablowym (słupy, przepusty, znaczniki). 

- Dokładność wyznaczenia rzędnych do ±1,0cm w stosunku do rzędnych określonych w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

5.4. Wykonanie wykopu pod kabel elektroenergetyczny 
 

 Po wyznaczeniu trasy kablowej przez uprawnionego geodetę należy wykonać ręcznie 

przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym celem 

stwierdzenia rzeczywistego jego położenia w stosunku do posiadanych uzgodnionych map. 

 

  Głębokość rowu kablowego powinna wynosić 80cm dla kabla elektroenergetyczny, a 

szerokość 50cm, ziemia z wykopu powinna być odkładana na jedną stronę celem 

umożliwienia dostępu do rowu na całej jego długości. Łuki na zmianach kierunku 

prowadzenia kabla powinny wynosić tyle ile promień gięcia kabla (dla kabli polwinitowych 

10x średnica zewnętrzna). 

 

5.5. Układanie kabla w wykopie 
 

 Po wyrównaniu dna rowu kablowego należy wykonać na nim 10cm podsypkę z 

piasku, ułożyć kabel lekko falista linią, przykryć go 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa 

gruntu rodzimego, następnie nad kablem rozłożyć niebieską folię oznaczająca przebieg kabla. 

Folia powinna posiadać grubość min. 0,5mm i szerokość 20cm. Przed zakończeniem każdego 

etapu prac ziemnych powinien on być odebrany przez Inspektora Nadzoru. 

W celu umożliwienia identyfikacji ułożonych kabli należy zastosować oznaczniki kablowe. 

 

Oznaczniki powinny być wykonane z materiału odpornego na wpływy środowiska oraz mieć 
trwałe napisy. Napisy na oznaczniku kabla mają zawierać następujące informacje: 

- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 

- oznakowanie typu i przekroju kabla, 

- znak użytkownika i właściciela kabla, 

- rok ułożenia kabla, 

 

Oznaczniki powinny być rozmieszczone w następujących miejscach; 

- na początku i na końcu linii kablowej,  

- w bezpośrednim sąsiedztwie muf i głowic, 

-  w miejscach charakterystycznych takich jak wejścia i wyjścia do przepustów,    

 skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem podziemnym, 

- co 10m na prostych odcinkach kabli ułożonych w ziemi, 

- na łukach trasy. 

 

5.6. Trasowanie przewodów kablowych 
 

 Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych w odpowiedniej odległości od pozostałych 

instalacji. 
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5.7. Montaż osprzętu instalacyjnego 
 
1. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzanie. 
 
2. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za 

pomocą kotłów i śrub rozporowych. 
 

5.8. Łączenie przewodów 
 

1. W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy wykonywać w osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

2. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 

3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 

4. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

5. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. 

6. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe wykonanie podłączenia 

do osprzętu instalacyjnego. 

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych przewodu. 

 

5.9. Wykonanie podejść do odbiorników 
 

1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych. 

2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłożach i ścianach należy wykonywać w 

rurkach ochronnych. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i 

być wyprowadzone do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

 

5.10. Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 
 

1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie. 

A. aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji i 

montażowej wytwórcy, 

B. oprócz wymagań z pkt „A” należy przestrzegać następujących warunków: 

 - odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków 

 rozporowych, 

 - śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do 

 mocowania, 

 - odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5°, 

 jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej, 

 - jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na 

 podłożu, warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otworach służących 

 do umieszczania kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad
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 przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po 

 stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

2. Wprowadzenie przewodów do odbiorników i aparatów stałych: 

 - zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych 

 części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. 

 - w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub 

 odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelniać przewód jak dla instalacji w 

 wykonaniu szczelnym. 

 - przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny 

 powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. 
 

5.11. Przyłączenie odbiorników 
 

1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 

korozją. 
2. Żyły przewodów powinny być pozbawione izolacji tylko na długości niezbędnej do 

prawidłowego połączenia z zaciskami. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości 

gołej żyły przed lub za zaciskami. 

3. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku. 

4. Końce żył przewodów niewykorzystanych wprowadzone do odbiornika należy 

izolować i unieruchomić. 
5. Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego, na 

oznacznikach umieścić symbole żył zgodnie ze schematem powykonawczym. 

Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść pod własnym 

ciężarem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola i badania w trakcie robót i odbioru 
 

 Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych 

materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. W ramach kontroli jakości należy: 

- sprawdzić usytuowanie urządzeń elektrycznych i osprzętu, 

- sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Wszystkie badania i pomiary należy wykonać zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi pisemne protokoły z 

przeprowadzonych czynności do wiedzy i akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych robót. 

W przypadku stwierdzenia wad i usterek Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu instalacji elektrycznych wraz ze 

wszystkimi urządzeniami oraz po przeprowadzeniu badań. Wyjątkiem są odbiory robót 

ulegających zakryciu, których odbiór należy zgłosić i przeprowadzić jako częściowy przed 

ich zakryciem. 

Szczegółowo należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące ich jakości, 

- prawidłowość zamontowania i działania urządzeń elektrycznych, 

- prawidłowość wykonania instalacji i połączeń, 
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.  

 

W trakcie odbioru należy sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy 

oraz innych dokumentów dotyczących jakości zabudowanych materiałów, wyniki pomiarów i 

badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

 Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie 

z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 
 Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota 

wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i 

sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 

Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 

podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania 

    ogólne. 

PN-89-E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona  

    obostrzona. 

PN-92/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona  

    specjalna. 

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budów lanych - Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - 

    Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
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PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -  

    Projektowanie i budowa. 

N-SEP-E-004   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -  

    projektowanie i budowa. 

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

    lub cyframi. 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,  

    przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 

    ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami  

    oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem  

    przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. 

    Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi  

    przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

    wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 

    Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 6034-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem  

    napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenia. 

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

    zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony 

    zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne -  

    Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

    zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 

    przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w  

    należności od wpływów zewnętrznych -Ochrona   

    przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-5 1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego  - Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 

    długotrwała przewodów. 
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PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i 

    sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 

    sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody 

    ochronne. 

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i  

    połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budów lanych - Dobór i 

    montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie 

    - Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

    dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia 

    wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

    dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na 

    terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

    dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania 

    dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

    zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w 

    zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków.  

    ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów  

    zewnętrznych. 

PN-IEC 364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

    zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w  

    zależności od wpływów zewnętrznych -Ochrona   

    przeciwpożarowa. 

PN-IEC 664-1:1998  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  

    niskiego napięcia - Zasady, wymagania i badania. 

PN-IEC 60364-4-444  Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC) w 

    instalacjach obiektów budowlanych. 

 


