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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót dla rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym 

„Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina 

Wręczyca Wielka.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót. 

Specyfikacją objęte są następujące roboty (kody CPV): 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

- 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi. 

- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budynek - budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są 

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

surowców. 

1.4.2. Plomba budowlana - budynek wznoszony w zwartej zabudowie między istniejącymi już 

budynkami. 

1.4.3. Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W kubaturze 

uwzględnia się również pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, kotłownia itp. 

1.4.4. Powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona 

po jego zarysach zewnętrznych ( z uwzględnieniem grubości ścian). 

1.4.5. Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w budynku 

ustalana na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń uwzględniana jest 

wysokość pomieszczeń. W zależności od niej wlicza się 100%, 50% lub 0% powierzchni do 

sumy końcowej. 

1.4.6. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami 

towarzyszącymi jak schody, tarasy itp. 

1.4.7. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania  robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 

projektantem. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych 

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
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robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

1.4.11. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz robót. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót budowlanych. 

1.4.14. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu  będącego przedmiotem robót. 

1.4.17. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.18. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.19. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

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

1.4.20. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. 

1.5. 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 Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 

Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika/Inspektora nadzoru projektu stanowią część umowy, a wymagania 

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

całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych‖ 

(„Ogólnych warunkach umowy‖). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i 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 i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji placu budowy. Wykonawca 

jest zobowiązany do utrzymania lub odtworzenia istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, 

znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 

przystąpieniem do robót ( w przypadku zajęcia pasa drogowego dla potrzeb placu budowy ) 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu /Inspektora nadzoru do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektora nadzoru 

oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. W przypadku braku konieczności wydzielenia placu budowy z 

istniejącego pasa drogowego wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 

maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z  Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektora nadzoru. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w  następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

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 Wykonawcy. 

1.5.7. 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. Wszelkie 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. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie  informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 

nadzoru i władze o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
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nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach  dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane  jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektora 

nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ani Zamawiający 

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

zawartymi w  warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik projektu /Inspektor 

nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 

budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 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 kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

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

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

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. 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 
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urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera/Kierownika projektu/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 Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych 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 kontraktu 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 Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik 

projektu/Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 

czasu wykonania   robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ 

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 SST w czasie 

realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu 

wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu  budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że 

uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 

nadzoru. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu/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 Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i odmową zapłaty za te roboty. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak określone w 

dokumentacji projektowej i kosztowej. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

2.5. 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 Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem Projektu/Inspektorem nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał 

inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

 Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i 

pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

              inspekcji, 

 Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym 

             czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

             przeznaczonych do realizacji robót, 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 

             Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu /Inspektora nadzoru zezwolenie    

             dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

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, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
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wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót  ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia sprzętu w stosunku do przyjętego w 

dokumentacji projektowej, o ile jego użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych 

robót. 

Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku do przyjętych w 

dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres i jakość wykonywanych 

robót. 

Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

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, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami  Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 

nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
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błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie   występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na  rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 

projektu/Inspektorowi 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 zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym,  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania  poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 

nadzoru może  zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 

projektu/Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi/Inspektorowi nadzoru 

projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik 

projektu/Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera/Kierownik projektu/Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektor nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu/Inspektor nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 

Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru 

kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inżynierowi/Kierownikowi Projektu/Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika/Inspektora nadzoru projektu 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 

i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik 

projektu/Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powinien 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektora nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam 

lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, 

które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, 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, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

            i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

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 Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektor nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) 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 
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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, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 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 Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
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odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 

(1) - (3) następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 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 Inżyniera/ Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 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. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą dla  celu miesięcznej 

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

przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu/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. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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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 wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 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 

zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. 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. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. 

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

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu/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 Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

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

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

dokonuje Inżynier/Kierownik projektu /Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

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

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu/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 Inżyniera/Kierownika 

projektu/inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

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 

wykonywanych 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. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z ST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. 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‖. 



 19 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

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

kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

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

w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub 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, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru i 

odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu/Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: oczyszczanie, 

przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budynku koniecznych dla 

rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy 

zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji zadania. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

1. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

2. Rozbiórki posadzek: 

 posadzki lastrikowe z płytek  

 rozbiórki podłoży pod posadzki 

3. Rozbiórka stolarki drzwiowej wewnętrznej - drzwi drewniane 

5. Rozbiórka okładzin ściennych z płytek ceramicznych 

7. Wyburzenia fragmentów ścianek działowych murowanych 

8. Rozbiórka starych parapetów, zbicie tynków 

9. Demontaż instalacji wod.-kan. , elektrycznej 

10. Rozbiórka obróbek blacharskich 

11. Wykucia krat zewnętrznych i wewnętrznych i drobnych elementów stalowych 

12. Rozbiórka dachu ( roboty blacharskie i ciesielskie ) na części istniejącej budynku 

1.4 Określenia podstawowe 

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

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Wszystkie materiały z rozbiórki winny być na bieżąco wynoszone poza obręb budynku i tam 

zabezpieczone i składowane. 

Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winny być czyszczone na bieżąco, szczególnie 

dokładnie przed zakończeniem dniówki. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót w/w istotne materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie 

robót. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
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Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP - strefa wykonywania robót winna być 

wydzielona w sposób uniemożliwiający dostęp osób nie będących pracownikami wykonawcy. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

─ Elementy stolarki drzwiowej i okiennej, krat i drobnych elementy stalowe wykuć z otworu 

ręcznie, oczyścić i odnieść na miejsce składowania. Materiały składować z segregacją na 

materiały zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku i materiały całkowicie 

nieużytkowe. 

─   Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykuć z muru ręcznie lub zdemontować i odnieść 

na miejsce składowania. Materiały składować z segregacją na materiały zakwalifikowane przez 

właściciela obiektu do odzysku i materiały całkowicie nieużytkowe. 

─ Fragmenty ścian murowanych, posadzek, armatury ceramicznej  rozebrać ręcznie lub 

mechanicznie. Gruz z rozbiórki przetransportować na miejsce tymczasowego składowania na 

placu budowy. 

─ Po zakończeniu robót rozbiórkowych gruz wywieźć z placu budowy, teren uporządkować i 

oczyścić z resztek gruzu. 

─ Elementy rozebranych posadzek sztucznych, płyt paździerzowych, instalacji z tworzyw 

sztucznych rozebrać ręcznie lub mechanicznie i przetransportować na miejsce wstępnego 

składowania. Po zakończeniu robót odstawić na miejsce utylizacji 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności wykonania rozbiórek z zasadami i wymogami dla robót rozbiórkowych 

podanymi w punkcie 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Według zasad określonych w stosownych KNR i KNNR, w jednostkach miar: 

- Rozbiórki drzwi i okien – szt. m
2
; 

- Przycięcie parapetów – szt. mb, m
2
; 

- Rozbiórka elementów z blachy – szt. mb, m
2
; 

- Rozbiórki fragmentów ścian – 1 m
2
, 1 m

3
, 

- Rozbiórki podłóg, posadzek, podłoży –  m
2
,  m

3
; 

- Rozbiórki elementów drewnianych – mb, m
2
,  m

3
; 

- Rozbiórki instalacji – szt., mb, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 

nadzoru inwestorskiego potwierdzonej przez Zamawiającego. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót ziemnych przy rozbudowie i nadbudowie budynku wielofunkcyjnego na boisku 

sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła 

Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

 wytyczenia terenu pod zabudowę 

 usunięcie warstwy humusu 

 wykopu przy istniejących fundamentach 

 wykopu wewnątrz budynku 

 wykopu pod fundamenty  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

1.4.1. Określenia uzupełniające  

1.4.1.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi wykopu. 

1.4.1.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.1.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.1.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.1.5. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.1.6. jako grunt 

skalisty. 

1.4.1.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 

mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa, wymagją użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do ich odspojenia. 

1.4.1.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów. 

1.4.1.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ls= d  /ds 

gdzie: 

d  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m
3
), 

ds. - 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
). 

1.4.1.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

U= d60 / d10 

gdzie: 
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d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10   -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.1.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

lo= E2 / E1 

gdzie: 

E1-moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 

E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT. 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

pod posadowienie bezpośrednie budynku zgodnie z dokumentacja projektową. W przypadku 

stwierdzenia, że podłoże nie nadaje się do celów posadowienia, należy niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego w celu podjęcia decyzji w sprawie dalszego postępowania. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem prac ziemnych należy zastosować: 

-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

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

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

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST.00 i poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż 

± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+ 1 cm i -3 cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 

przekraczać ± 10 cm przy  pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5.3. Wymagania dotyczące zasypania wykopów i zagęszczenia 

Jeżeli grunty rodzime zastosowane do zasypania wykopów nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem jakiejkolwiek nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 

podanych w w projekcie budowlanym. 
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Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, o ile nie są określone w PB, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Zamawiającemu. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża na podstawie pomiaru wtórnego 

modułu odkształcenia E2. 

5.3. Szczególne warunki wykonania robót. 

Wykopy przy istniejącym budynku wykonywać ręcznie odcinkowo, przy jednoczesnym robót 

fundamentowych. Zabrania się odkrywania ław fundamentowych budynku istniejącego przed  

wykonaniem zabezpieczeniem ściany znajdującej się nad odkrywaną ławą fundamentow.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z 

dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne‖. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor nadzoru po 

zakończeniu wszelkich robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszelkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

ziemnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach 

umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek na odległość do 0,5km, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie,  

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

- rekultywację terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej i betonowej 

elementów budowy dla rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku 

sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła 

Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST.00 Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem wszelkich konstrukcji betonowych i żelbetowych na w/w inwestycji. 

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 

- pielęgnację betonu 

Prace związane z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dotyczą wykonania 

takich elementów jak: 

• ław i stóp fundamentowych 

• stropów żelbetowych gęstożebrowych i płytowych  

• słupów żelbetowych 

• płyt balkonowych 

• klatki schodowej  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

są: 

2.1. Beton 

Elementy należy wykonać z betonu określonego w Dokumentacji Projektowej. Mieszanka 

betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-EN- 

206-1:2003. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. 

Urabianie  mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

- Minimalna zawartość cementu w mieszance - 260 kg/m
3

 

- Maksymalna zawartość cementu w mieszance - 400 kg/m
3

 

- Max w/c - 0,5 

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-EN- 206-1:2003, nie może być 

osiągnięta przez większe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie mieszanki. 

Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości 

betonu.  Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

- Charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na 

wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 

- Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania 

- Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 

- Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
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Projekt kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 

Przewiduje się użycie następującej klasy betomu 

 C8/10 – beton pod pokłady 

 C25/30 – beton na ławy fundamentowe, stropy, belki, podciągi, schody 

2.2. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji żelbetowych musi odpowiadać 

wymaganiom Dokumentacji Technicznej i PN-89/H-84023.6. Klasa, gatunek i średnica musi 

być zgodna z Projektem Budowlanym i ST. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

Wady powierzchniowe takie, jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeżeli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 dla prętów o większych średnicach. 

Pręty do zbrojenia betonu gładkie – średnice do 8 mm – St0s, 

Pręty do zbrojenia betonu żebrowane - 8 -16 mm. 

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Projektanta 

i Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieś zaświadczenia jakości zgodnie z PN-EN-45014 

i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 

Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: 

- nazwę wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 

- numer wytopu lub numer partii 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 

- masę partii 

- rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie) 

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych 

tłuszczami i farbami. Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

3. SPRZĘT 

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

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne‖. 

4.2. Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru 
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Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 

środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę  przed przesunięciem się 
ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

odkształceniem i zdeformowaniem. 

4.3. Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport 

mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 

jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 

nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce zabudowy transport za pomocą  pomp. 

Transport mieszanki nie może spowodować: 

- segregacji składu mieszanki, 

- zmian składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- zmiany temperatury mieszanki więcej niż 5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 

konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 

później niż: 

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 

 Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do 

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 

skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi: 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie 

w chwili jej ułożenia, w stosunku do założonej receptury, może wynosić 1 cm przy stosowaniu 

stożka opadowego. 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych 

zaleca się przyjmować następujące odległości : 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 

i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach 

o dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Roboty konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym oraz ST. 

5.1. Wykonanie zbrojenia 

Zbrojenie musi być wykonane wg Projektu Budowlanego, wymagań ST i zgodnie z 

postanowieniem PN-B-06251 - zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub 

poligonowej. 

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie 

transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów 

drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na 

podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w 

czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw 

cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie 

podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być zgłoszony do odbioru. 

Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru zapisem do dziennika budowy. 

Sprawdzeniu podlegają: 

- średnice użytych prętów, 

- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, 

a w innych elementach 0,5 cm, 

- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż + 2 cm, 

- różnice długości prętów, położenie miejsc połączenia ich hakami, odcięcia nie mogą 
odbiegać od Projektu Budowlanego o więcej niż + 5 cm, 

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania 

i zagęszczania. 

5.2. Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 

5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 

powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 

stosowane do deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy 

należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie 

mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronnie strugane 

i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i 

pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub tworzyw 

sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Należy również zwrócić uwagę przy 

wykonywaniu deskowań dla elementów tworzących fakturę ścian licowych i zapewniające 

niezmienność przekroju poprzecznego elementów  konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2 

– 4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. 

Można takie fazowania wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w Projekcie. W 

takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 

Zmianę rozmieszczenia powinien zatwierdzi Inżynier. 
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Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 

zamontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem należy pokryć środkami o 

działaniu adhezyjnym i środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 

powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną  należy opalić np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów należy wykonać metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłocą można zmywać silnym 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, 

w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty należy ucinać z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej 

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-91/S-10042. 

Niedopuszczalne są  pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych należy koniecznie wykonać 
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 

szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
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trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 

prętów mogąą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawań w ilości min. 30% 

skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie na nim położono 
spoinę wynosi 10 d. 

5.2.3.1. Otulenie prętów zbrojeniowych 

Grubość otulenia prętów zbrojeniowych – odległość od zewnętrznej powierzchni zbrojenia 

(włączając w to pręty rozdzielcze i strzemiona) do najbliższej powierzchni zewnętrznej 

betonu. 

Grubość otulenia powinna zapewniać: 

- bezpieczne przekazanie sił przyczepności, 

- ochronę stali przed korozją, 

- ochronę przeciwpożarową, 

- umożliwić należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. 

W celu ochrony stali przed korozją grubość otulenia całego zbrojenia głównego, prętów 

rozdzielczych i strzemion powinna być nie mniejsza od wartości podanych w dokumentacji  

Minimalne grubości otulenia powinny być zwiększone co najmniej o 5 mm w elementach o 

nierównej lub porowatej powierzchni. W przypadku układania mieszanki betonowej 

bezpośrednio na podłożu gruntowym grubość otulenia powinna być ni mniejsza niż 75 mm. 

Jeżeli betonowanie wykonuje się na podłożu betonowym, to grubość otuliny powinna być nie 

mniejsza niż 40 mm. 

5.2.3.2. Rozmieszczenie zbrojenia w przekrojach 

Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwić należyte ułożenie mieszanki betonowej bez 

segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do 

betonu. 

Pręty rozmieszczone w kilku warstwach powinny być ułożone jeden na drugim, a przestrzeń 

miedzy prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora 

wgłębnego. 

Rozstaw prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 

- przy zbrojeniu jednokierunkowym: 

25 cm i 1,2*h jeżeli h>10 cm, 

12 cm jeżeli h <10 cm, 

- przy zbrojeniu dwukierunkowym: 

25 cm. 

Maksymalny rozstaw prętów zbrojeniowych poza przekrojami krytycznymi powinien być nie 

większy niż 30 cm. 

W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy 

niż 40 cm. 

Pręty zbrojenia przęsłowego doprowadzone do podpory muszą być przedłużane poza jej 

krawęd o odcinek równy 2/3 lbd , jeżeli belka podparta jest bezpośrednio i o odcinek równy 

lbd , jeżeli belka podparta jest bezpośrednio. Podparcie uważa się za bezpośrednie, jeżeli 

reakcja przekazywana jest na podporę przez dolną krawędź elementu, a jednoczenie 

obciążenie równomiernie rozłożone obciąża jego górną krawędz  W innych 

przypadkach podparcie uważa się za pośrednie. 

Zbrojenie odgięte ze względu na ścinanie i nie wliczane do zbrojenia podłużnego poza 
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odgięciem należy kotwić odcinkiem o długości minimalnej równej: 

- dla pręta kotwionego strefie rozciąganej 1,3 lbd, 

- dla pręta kotwionego w strefie ściskanej: 0,7 lbd, licząc od punktu przecięcia osi 

odcinka odgiętego z osi odcinka równoległego do zbrojenia podłużnego. 

W obszarze kotwienia wymaga się stosowania zbrojenia poprzecznego, jeżeli kotwione są 
pręty rozciągane, a w kierunku poprzecznym do prętów nie występuje ściskanie oraz jeżeli 

kotwione są pręty ściskane. Całkowita powierzchnia zbrojenia poprzecznego musi wynosić 
minimum ¼ powierzchni jednego pręta kotwionego. 

Zbrojenie należy rozmieści równomiernie na odcinku kotwienia. Co najmniej jeden pręt 

zbrojenia poprzecznego powinien być umieszczony przy haku lub pętli. 

Długość zakotwienia lbd dla siatek zgrzewanych z prętów żebrowanych wyznacza się jak dla 

prętów pojedynczych. 

Długość zakotwienia lbd siatek z prętów gładkich nie może być mniejsza niż 200 mm i niż 
podstawowa długość zakotwienia lb. Długość lb ustala się z uwzględnieniem klasy betonu oraz 

ilości prętów poprzecznych (dwóch lub trzech) w strefie kotwienia, które są bezwzględnie 

wymagane. 

Aby zakotwienie było właściwe, spoina łącząca zbrojenie kotwione i zbrojenie poprzeczne 

musi mieć nośność nie mniejszą niż 1/3 nośności jednego pręta kotwionego. 

Strzemiona i zbrojenie na ścianie należy kotwić następująco: 

- hakiem półokrągłym o kącie zagięcia nie mniejszym niż 135
o
, zakończonym 

odcinkiem prostym o długości minimum pięciu średnic pręta zaginanego i 50 mm, 

- za pomocą przyspojonego zbrojenia poprzecznego składającego się z: 

a) dwóch prętów, każdy o średnicy równej minimum 0,7 średnicy pręta 

kotwionego, 

b) jednego pręta o średnicy równej minimum 1,4 średnicy pręta kotwionego. 

W przypadku wykonania zbrojenia z prętów i drutów żebrowanych można stosowac hak prosty 

zakończony odcinkiem prostym o długości minimum dziesięciu średnic pręta zaginanego i 70 

mm. 

5.2.3.5. Łączenie zbrojenia 

Wg normy PN-B-03264:2002 zbrojenie należy wykonywać z nieprzerwanych prętów o 

długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli z różnych względów 

nie jest to możliwe, zbrojenie powinno być łączone przez spajanie (zgrzewanie i spawanie) 

lub za pomocą zacisków mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. 

Zaleca się, aby połączenia były wykonywane w miejscach w których nośność zbrojenia nie jest  

w pełni wykorzystana. 

Połączenia spawane  należy wykonywać zgodnie z przepisami wykonywania robót 

spawalniczych. Nośność połączeń  należy obliczać przy założeniu, iż nie jest ona większa niż 
nośność łączonych prętów. 

Połączenie doczołowe można wykonywać tylko przez zgrzewanie iskrowym. Zgrzewać można 

stale wszystkich gatunków wymienionych w normiePN-B-03264:2002.  Średnice zgrzewanych 

prętów ograniczono do: 

- stal klas A-0 i A-I: od 5,5 mm do 40 mm, 

- stal klas A-II i A-III: od 6 mm do 32 mm, 

- stal klasy A-IIIN: od 6 mm do 40 mm. 

Zgrzewanie należy wykonać w taki sposób, aby kąt utworzony przez prostopadłą do osi pręta 

i styczną do garbu powstającego w obszarze spęcznienia jako skutek sprasowania był mały. 
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Jednocześnie należy dobrać siłę prasującą tak, aby garby nie uległy spękaniu. 

Pręty zgrzewane muszą być wykonane ze stali tego samego gatunku. Dopuszcza się łączenie 

prętów o różnych średnicach pod warunkiem osiowego połączenia. Stosunek mniejszej średnicy 

do większej nie może być mniejszy niż 0,85. 

Pręty łączone na zakład 

Połączenia prętów na zakład nie powinny się znajdować w miejscu występowania 

największych naprężeń. W miarę możliwości zakłady powinny być symetrycznie 

rozmieszczone w każdym przekroju sfery łączenia oraz powinny być równoległe do 

zewnętrznej powierzchni elementu. 

Norma zezwala na łączenie w jednym przekroju: 

- do 100% prętów rozciąganych, jeżeli rozmieszczone są w przekroju w jednej 

warstwie, 

- do 50% prętów rozciągalnych, jeżeli rozmieszczone są w przekroju w większej liczbie 

warstw niż jedna, 

- do 100% prętów ściskanych, 

pod warunkiem, że spełnione są wszystkie przytoczone wcześniej wymagania, 

a rozmieszczenie prętów i wzajemne przesuniecie sąsiednich zakładów spełnia warunki 

podane na rysunkach. 

W strefie łączenia prętów należy zastosować zbrojenie poprzeczne (strzemiona, pręty proste), 

którego celem jest zapewnienie odpowiedniej nośności połączenia. Zbrojeniem tym może być 
zbrojenie przyjęte z innych powodów (na ścianie, rozdzielcze, itp.), jeżeli średnica prętów 

łączonych jest mniejsza niż 20 mm lub w żadnym przekroju nie łączy się więcej niż 25% 

zbrojenia. 

Zbrojenie poprzeczne w strefie zakładu zwiększa jego nośność. W przypadku łączenia prętów 

ściskanych na zakład., należy dodatkowo zastosować po jednym pręcie poprzecznym poza 

strefę zakładu w odległości 4 Ø od ostatniego pręta. Sumaryczna powierzchnia 

zbrojenia poprzecznego nie może być mniejsza niż powierzchnia przekroju pojedynczego 

pręta łączonego na zakład. 

Łączenie siatek 

Norma PN-B-02364:2002 pozwala na łączenie prętów głównych siatek w jednym przekroju w 

ilości: 

- do 100%, jeżeli ich powierzchnia nie przekracza 1200 mm
2
/mb, 

- do 60%, jeżeli ich powierzchnia przekracza 1200 mm2/mb. 

Połączenie na zakład siatek ułożonych w kilku warstwach należy przesunąć względem siebie. 

Wszystkie pręty poprzeczne mogą być łączone w jednym przekroju. Minimalne długości 

zakładów tych prętów podano w tabeli poniżej. 

Długość zakładu prętów poprzecznych nie może być mniejsza niż wymiar jednego oczka 

siatki, ponieważ na długości zakładu muszą się znaleść co najmniej 2 pręty podłużne. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

a) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z Projektem, 

- czystość deskowania, 

- obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
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którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja teleskopowego (do wysokości 8 m). 

W fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądz też za pośrednictwem rynny. 

Warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

Przy wykonywaniu płyt mieszankęę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej niż 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

b) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5 

– 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 

0,7 m; 

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund; 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 

należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

c) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuowaćć w miejscach uprzednio przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
0
C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unika_ćdotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

d) Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonanie robót oraz dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5
0
C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5
0
C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie 

należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20
0
C w chwili układania i 

zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub 

uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

b) Zabezpieczenie podczas odpadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0
0
C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 

Świeży beton powinien być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres, co najmniej: 

- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

- 3 dni dla betonów naparzanych. 

W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 

polewanie wodą. Można też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową 
oraz powłokami z folii. 

Szkodliwe dla betonu jest działanie promieni słonecznych i niska temperatura. 

Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrząsów. 

W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w umowie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 

oblicza się według  pomiarów z natury i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych 

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Protokoły odbiorów częściowych 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty 

nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 

ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne‖ Podstawą płatności jest cena 

umowna lub cena ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Polskie Normy 

- PN-B-06250 -      Beton zwykły. 



 39 

- PN-EN 206-1 -     Beton – Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 

- PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stożka 

opadowego. 

- PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą Vebe. 

- PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności. 

- PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodą stożka 

rozpływowego. 

- PN-EN 12390-1 – Badanie betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form. 

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

- PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

- PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 

- PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

- PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

- PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

- PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

- PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

- PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

- PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

- PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

- PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-89/H-84023.1 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

- PN-89/H-84023.6 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót izolacyjnych w rozbudowywanym i nadbudowywanym budynku 

wielofunkcyjnym na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 

w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1.Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje przeciwwilgociowe należy stosować dla zabezpieczenia: 

— fundamentów budynków położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej lub przed 

podciąganiem wody kapilarnej z gruntu .i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt, 

— budowli fragmentów lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad 

zwierciadłem wody gruntowej, przed wodą kapilarną lub wsiąkającą w grunt, 

— ścian i stropów pomieszczeń mokrych przed okresowym zraszaniem ich powierzchni, 

— balkonów, loggii itp. przed wodą opadową, 

— poddaszy przed wodą opadową. 

1.3.2. Podział izolacji przeciwwilgociowych 

W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się następujące rodzaje 

izolacji przeciwwilgociowych: 

— izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych 

oraz żywic syntetycznych, 

— izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 

— izolacje z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 00 Wymagania ogólne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie materiały  powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo 

dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. Dopuszcza się papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia 

docisku nie mniejszego niż 0,01 MPa działającego na izolacje lub zamknięcia przepony 

izolacyjnej między konstrukcją a żelbetową ścianką dociskową połączoną z częścią 

konstrukcyjną kotwami talerzowymi, w drugim przypadku  

Papy na tekturze lub na tkaninie technicznej należy stosować wyłącznie w środkowych 

warstwach przepony izolacyjne j. 
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Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. 

materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem 

folii bitumo- i olejoodpornych), jest niedopuszczalne. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podatnych w normach państwowych lub 

świadectwach ITB. 

Przy stosowaniu dodatków uszczelniających do zapraw i betonów skład mieszanek powinien być 

odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny wpływ tych dodatków na czas wiązania 

cementu i na wytrzymałość zapraw i betonów. Dodatki uszczelniające powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych lub świadectw ITB. 

Wykładziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych 

nie powinny mieć większej nasiąkliwości niż 6% wagowo. 

Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów o dostatecznej 

wytrzymałości ha zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych w łączeniu między sobą (np. z 

blachy miedzianej, taśmy PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowanej).  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 

materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta — powinien być on 

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować 

również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 

Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem prac izolacyjnych wykorzystany może być 

sprzęt: 

• pace, packi, pędzle,  

• pistolety natryskowe 

• inne narzędzia pomocnicze. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza się przewożenia i 

rozładunku samochodami samowyładowczymi 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST.00 i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.Wykonywanie robót . 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie przewidywanych w projekcie założeń .  

Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 

budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem 

materiałowym oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, 

jako równorzędnych zabezpieczeń. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 

elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający 

przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją. 

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

5.3. Przygotowanie podkładu 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować 

następujące klasy betonu w podkładach: 

— przy przeponach z materiałów bitumicznych nie mniej niż C 8/10, 

— przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych nie mniej niż C10/12, 

— przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych nie mniej niż C15/20. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 

bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona 

i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być 

gładka. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm 

lub fazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  

W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w 

kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. 

5.3.2. Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 

materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może 

być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się 

gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej 

niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C. 

Roboty należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z 

dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne‖. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor nadzoru po 

zakończeniu wszelkich robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszelkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

— po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

— po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

— po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 

Odbiór materiałów, powinien być przeprowadzony zgodnie z p. 2.2. 

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

— sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

— rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.),  

sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 

— sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania.  

Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

— sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

— sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i 

innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

— rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 

odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 

wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 

dylatacjach krzyżujących się — aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości 

rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 

— ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

— występowania ewentualnych uszkodzeń, 

— w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 

pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 

stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokóle 

wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w 

takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej 

izolacji lub jej fragmentu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
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ciesielskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach 

umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe 

 przygotowanie stanowiska pracy 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

 wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych  specyfikacji i dokumentacji 

budowlanej 

 prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy, świadectwa i wytyczne 

1. Świadectwo ITB nr 192/ME/74. Taśmy izolacyjne z folii aluminiowej „Izofolia l, 2" 

2. Świadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo-cyklokauczukowa „Cyklolep" 

3. Świadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-ługoodporna z PCW 

4. Świadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW 

5. Świadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW 

6. Świadectwo ITB nr 411/81. Masa asfaltowo-kauczukowa „Skowil" 

7. Świadectwo ITB nr 448/82. Papa asfaltowa na osnowie z włókniny przeszywanej 

8. Świadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe 

9. Świadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne taśmy klejące nośnikowe 

10. Świadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo--gumowa do wykonywania izolacji 

wodochronnych 

11. Świadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 

„Bimatizol" 

12. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

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

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

15. PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 

16. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

17. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze) 

18. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

19. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

20. BN-79/6751702 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 

technicznej 

21. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

22. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy  

23. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych 

24. BN-78/6753-05 Kit tiokolowy „Tiokit" 

25. BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 

26. BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 

27. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych 

28. BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniająca „Izofolia" 

29. BN-82/6026-27 Cykloheksanon 

30. BN-81/6859-03 Tkaniny szklane 

31. BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót dekarskich w rozbudowywanym i nadbudowywanym budynku 

wielofunkcyjnym na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 

w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania : 
1.Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną 

2. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej . 

3. Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z PCV 

4. Montaż  prefabrykowanych rur spustowych z PCV . 

5. Wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały  powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo 

dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji 

projektowej. 

2.1. Wymagania materiałowe: 

- blachy dachówkowe , grubości 0,75 mm , obustronnie cynkowane 

metodą ogniową , pokryte powłokami poliuretanowymi o kolorze ustalonym 

przez Zamawiającego , 

- blachy stalowe powlekane - obustronnie cynkowane metodą ogniową , pokryte powłokami 

poliuretanowymi o kolorze blachy dachówkowej, 

- gąsiory stalowe powlekane - obustronnie cynkowane metodą ogniową , pokryte powłokami 

poliestrowymi o kolorze blachy dachówkowej, 

- papy izolacyjne  400/1600, co oznacza, że papa jest wykonana z tektury o wadze 400 g/m² i 

powleczona asfaltem w ilości 1600 g na 1 m².  

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem prac dekarskich wykorzystany może być sprzęt: 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Niedopuszczalne jest używanie w tym celu narzędzi powodujcych efekt termiczny 

(nagły wzrost temperatury), np. szlifierki kątowe. Powoduje to uszkodzenie powłoki organiczne 

cynkowej, w nastpstwie czego rozpoczyna się proces korozji. Odpowiednimi 

do tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne (Nibbier ). 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza się przewożenia i 

rozładunku samochodami samowyładowczymi 
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5.2.Wykonywanie robót . 
Należy sprawdzić geometrię dachu poprzez pomiar długości przekątnych .Jeżeli są one 

niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszą być kładzione 

tak aby dolne ich brzegi pokrywały się z okapem. Rozbieżności rzędu 20-30mm mogą być 

wyrównane za pomocą owiewki wiatrowej . Arkusze muszą być kładzione na łatach drewnianych 

o wymiarach 35x50mm. Ponadto muszą być one położone na kontrłatach o wymiarach 25x25mm 

ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu 

Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych (nibler). W przypadku małego zakresu cięcia 

za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych 

narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc 

ciętych. 

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 

odbarwienie powierzchni blach, 

Blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów samowiercących do łat 

drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem , zwracając uwagę , aby 

nie uszkodzić podkładek EPDM . Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej 

podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku zagłębienia, w dolnej fali. 

Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w 

kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

Przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe 

i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, zaczynając od prawego 

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu 

na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza , 

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montażu należy zamalować farbą 

zaprawową,  

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 

swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. 

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, 

w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich 

o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, 

zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.  

Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 

farbą zaprawową. 

Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości rynny i spadku dachu, jednakże musi 

być ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelować skok przetłoczenia - można to uzyskać stosując 

klocki dystansowe Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać 1/3 szerokości rynny.  

Zawsze należy ściągnąć  folię ochronną przed przykręceniem wkrętów, przeciwnym wypadku 

uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności. 

Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując uszczelki 

profilowane lub uniwersalne. 
Dodając arkusze w "koszu" należy pamiętać o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na stronę. 
Rynny i rury spustowe 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach.  

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta.  
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Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust, aby zapobiegać przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 

elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 612:1999, uchwyty  do rynien i rur spustowych wymaganiom 

PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999. 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 607:1999. 

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo 

ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 
Roboty należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z 

dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. 

Kontrolę między operacyjną i końcową dotyczącą pokryć  z blachy przeprowadza się, 

sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, 

PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, 

PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 

PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach 

dachówkowych podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte krawędzie i 

zakłady. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne‖. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor nadzoru po 

zakończeniu wszelkich robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszelkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

ciesielskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach 

umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe 

 przygotowanie stanowiska pracy 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

 wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych  specyfikacji i dokumentacji 

budowlanej 

 prace porządkowe 
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PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych 

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze 

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

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym  podłożu 

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 

na korozję. Cześć 1: Stal 

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych 

na ciągłym podłożu 

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-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

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

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

i badania 

prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych 

dla budownictwa 

PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 - Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 - Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24004:1997 - Masa asfaltowo-aluminiowa 

PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

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

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

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco 

PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-91/B-276 - 18Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 

PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

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

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót ciesielskich w rozbudowywanym i nadbudowywanym budynku 

wielofunkcyjnym na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 

w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

- wykonanie i montaż więźby dachowej 

- deskowania i łacenia pokrycia dachowego 

Szczegółowy zakres robót ciesielskich określa Projekt budowlany – konstrukcje  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

2. MATERIAŁY . 

Wszystkie materiały  powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo 

dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Stosowane materiały: 

- Więźba dachowa -  sosna klasy C30 o przekrojach zgodnie z projektem konstrukcyjnym, 

- Deski sosnowe gr.25 mm szerokości 12 – 15 cm, klasy C24 

- Łączniki : śruby M16 klasy 4.8. ocynkowane; gwoździe pierścieniowe ocynkowane 4,0 x 75 

mm 

- Fobos M-4 ,preparat biochronny i ogniochronny rozpuszczalnikowy, np. REMMERS 

- Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej 

wytrzymałościowo i trwale oznakowanej. 

- Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 

Zasady klasyfikacji 

powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru 

jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać 

wymagania podane PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego 

należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 

- Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 

wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. 

- Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

- Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 

postaci gwoździ, śrub, wkręty do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 

wymagania PN-B-03150 : 2000 oraz PN-EN 912. 

- Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją . 
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Elementy drewniane zabezpieczyć przed działaniem ognia, owadów i grzybów preparatem Fobos 

M-4 meto metodą próżniowo – ciśnieniową lub powierzchniową. 

- Przy wykonywaniu impregnacji powierzchniowej, impregnat należy wprowadzić do drewna na 

głębokość ≥ 3mm. 

- Powierzchnie elementó docinanych na budowie dodatkowo zabezpieczyć metoda smarowania. 

- Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych 

- Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych 

Wykonawca dostarczy na plac budowy elementy drewniane konstrukcyjne zaimpregnowane 

zgodnie z technologią producenta, projektem i Specyfikacją. Transport elementów powinien 

odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami 

deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom 

składowania. Dostawie elementów drewnianych na plac budowy musi towarzyszyć przekazanie 

dokumentacji wysyłkowej zawierającej: 

- nazwę producenta, 

- numer identyfikacyjny zamówienia, 

- nazwę i adres placu budowy, 

- wyszczególnienie elementów, 

- deklaracje zgodności, 

- atesty, 

- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 

Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika budowy. 

2.4. Składowanie materiałów 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposub, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza niż 20 cm. 

Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw 

elementów. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach 

magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynnikó atmosferycznych.  

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem prac murarskich wykorzystany może być sprzęt: 

• dźwigi lub wciągarki elektryczne,  

• piony, poziomice i łaty 

• piły mechaniczne i ręczne przystosowane do cięcia drewna 

• wiertarki i wkrętaki ręczne 

• inne narzędzia pomocnicze. 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza się przewożenia i 

rozładunku samochodami samowyładowczymi 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST.00 i poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.Wykonywanie robót . 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiary 

konstrukcji. 

- Do zabezpieczenia drewna wbudowanego wewnątrz budynku i nie narażonego na wymywanie 

można stosować preparat solny np. FOBOS; M-4 , służący jako środek ochronny przed ogniem, 

grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami i nadającym elementom 

drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniana ognia, 

- Do zabezpieczenia drewna wbudowanego na zewnątrz budynku i narażonego na wymywanie 

można stosować preparat rozpuszczalnikowy, np. REMMERS, służący jako środek ochronny 

przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami i nadającym 

elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia, 

Prace  winny być wykonane bardzo starannie, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

przygotowanie zawodowe, przy zachowaniu warunków ppoż. i bhp. 

Konstrukcje drewniane wykonywać z drewna zaimpregnowanego . Sposób zabezpieczenia 

elementów konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją 

producenta oraz powinien odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości 

elementu nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej: 

 0, 1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm, 

 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm, 

 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm, 

 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm, 

 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm, 

Deskowanie powinno spełniać następujące wymagania: 

Powinno być wykonany z desek obrzynanych grub. 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. 

Otwory po sękach nie powinny przekraczać 20 mm. 

Gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby nie wystawały powyżej powierzchni. 

Roboty należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z 

dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. 

Kontroli jakości podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakości winna 

odbyć się przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności: 

- sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji przez stwierdzenie ich 

zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 

technicznych, - sprawdzenie wilgotności drewna, 

- rodzaj i klasa użytego drewna . 
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Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją , 

- prawidłowość wykonania złączy, 

- przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, 

- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 

taśmą stalową z podziałką 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne‖. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor nadzoru po 

zakończeniu wszelkich robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszelkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

ciesielskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach 

umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe 

 przygotowanie stanowiska pracy 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

 wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych  specyfikacji i dokumentacji 

budowlanej 

 prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 

PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartości charakterystycznych właściwości 

mechanicznych i gęstości. 

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo 

Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 

PN-EN 408:2004/Az1:2006 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone 

warstwowo 

Oznaczanie niektorych właściwości fizycznych i mechanicznych. Poprawka do 

normy. 

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne -- Sortowanie -- Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo 

metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

PN-EN 13183-3:2007 Wilgotność sztuki tarcicy -- Część 3: Oznaczanie metodą pojemnościową 

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
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Drewnianych. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03150:2000 /Az1:2001 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne 

i projektowanie. (Zmiana) 

PN-B-03150:2000 /Az2:2003 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne 

i projektowanie. (Zmiana) 

PN-B-03150:2000 /Az3:2004 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne 

i projektowanie. (Zmiana) 

PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym 

sortowane 

wytrzymałościowo. Część 1. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe. 

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

Instrukcja ITB 355 / 98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi. 

Wymagania i badania. ITB, Warszawa 1998 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Część A , Zeszyt 

4 403 / 2004 Konstrukcje drewniane. ITB Warszawa 2004 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania prac murarskich i uzupełnień ścian istniejących w rozbudowywanym i 

nadbudowywanym budynku wielofunkcyjnym na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy 

zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

- ścian murowanych z bloczków betonowych 

- ścian zewnętrznych murowanych ze szczelinowych pustaków ceramicznych 

- ścian wewnętrznych nośnych murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz z 

pustaków ceramicznych szczelinowych 

- ściany działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki  

- uzupełnienia ścian po otworach okiennych i drzwiowych, zamurowanie przebić, 

murowane z bloczków gazobetonowych 

- kominy wentylacyjnyjne i spalinowe z cegły ceramicznej pełnej i cegły 

klinkierowej  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo 

dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Materiałami wykorzystanymi do robót murarskich będą: 

• bloczki betonowe 25x25x14 cm i 25x12x14 cm klasy 25MPa na ściany fundamentowe 

• pustaki ceramiczne szczelinowe „Max‖ o wym. 288x215x188 mm kl. 15 MPa - na ściany 

  zewnętrzne 

• pustaki ceramiczne szczelinowe  o wym. 188x215x188 mm kl. 15 MPa -  na ściany wewnętrzne 

• cegła ceramiczna pełna kl. 20 MPa – na ściany wewnętrzne nośne i na ściany z kanałami  

  wentylacyjnymi i spalinowymi 

• cegła ceramiczna klinkierowa pełna kl. 25 MPa – na kominy ponad dachem  

• bloczki pianowe klasy „600‖ 

• cegła dziurawka klasy 15 MPa – na ścianki działowe bez obciążeń ceramiką użytkową 

• cegła pełna klasy 15 MPa – na ścianki działowe gr. ¼ c i obciążane ceramiką użytkową 

• zaprawa cementowo-wapienna klasy 5 MPa – od murowania ścian zewnętrznych i  

  wewnętrznych oraz ścianek działowych do gr. 12 cm 

• zaprawa cementowa klasy 7 MPa – do murowania ścian fundamentowych i ścianek działowych  

  gr. ¼ c.  

• cement, piasek, wapno, woda, kleje na bazie cementu 

• nadproża typu „L‖ 
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• inne materiały pomocnicze. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem prac murarskich wykorzystany może być sprzęt: 

• mieszadła elektryczne, betoniarka 

• piony, poziomice i łaty 

• wiertarki i wkrętarki ręczne 

• szpachle i kielnie 

• inne narzędzia pomocnicze. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 

przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza się przewożenia i 

rozładunku samochodami samowyładowczymi 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST.00 i poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.Roboty murarskie . 

Roboty należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy. 

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 

Do wykonania ścian stosować ogólne zasady jak dla wiązania cegieł. W ścianach zewnętrznych 

mur gr. 38 cm , a w ścianach wewnętrznych gr. 25 cm. Mur murować na zaprawie cementowej 

klasy M=7 MPa, na pełne spoiny z dodatkiem plastyfikatorów poprawiających szczelność 

połączeń.   

Mury z pustaków ceramicznych 

Do wykonania murów stosować ogólne zasady jak dla wiązania cegieł. W ścianach zewnętrznych 

jednowarstwowych,  pustaki układać szczelinami równolegle do lica ścian. Ściany murowane za 

zaprawie cementowo- wapiennej klasy M=5MPa z dodatkiem plastyfikatorów. 

Ściany z kanałami wentylacyjnymi i spalinowymi, kominy.  

Do wykonania ścian i kominów stosować ogólne zasady jak dla wiązania cegieł. Mur murować 

na zaprawie cementowej klasy M=7 MPa, na pełne spoiny z dodatkiem plastyfikatorów 

poprawiających szczelność połączeń.  Ponad dachem kominy murować z cegły klinkierowej. 

Nadproża typu „L‖ osadzać nad otworami na zaprawie cementowej M=7MPa przy zachowaniu 

zależności , że minimalna dluość oparcia na murze musi wynosić 12 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z 

dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania murów należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych murów z obowiązującymi normami i przepisami według protokołów badań 

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów wykonanych murów oraz 
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stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. W trakcie 

odbioru sprawdzić należy: 

 badanie spójności spoin pomiędzy elementami murów, 

  sprawdzenie sposobu ułożenia materiałów konstrukcyjnych ścian 

 sprawdzenie wykonania ścian w pionie 

 sprawdzenie wykonania ścian w poziomie 

 sprawdzenie szerokości wykonanych spoin 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne‖. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST.00 Wymagania Ogólne. Roboty odbierze Inspektor nadzoru po 

zakończeniu wszelkich robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszelkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ścian od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości 

dwumetrowej łaty kontrolnej. Maksymalne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 metr. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00 ―Wymagania ogólne‖. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

murarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach 

umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe 

 przygotowanie stanowiska pracy 

 przygotowanie zapraw 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

 gruntowanie wszelkie prace związane z wykonaniem prac wskazanych w 

           specyfikacji 

 prace porządkowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-65/B- 14504 Zaprawy budowlane cementowo 

 

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

PN- 89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – Arkady 1990 r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru warstw podłoży, izolacji i posadzki z antypoślizgowych płytek 

podłogowych dla rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym 

„Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina 

Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie podłoża i posadzek w obiekcie objętym przetargiem. Wykonanie podłoża na 

gruncie z pospółki do betonu i betonu C8/10, izolacji przeciwwilgociowej z folii, izolacji 

termicznej ze styropianu EPS-200 gr. 8 cm, izolacji akustycznej ze styropian twardego 

posadzkowego gr. 4 cm, wylewki cementowej zbrojonej, ułożenie płytek ceramicznych, 

gresowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Beton C8/10 ; 

Zaprawa cementowa M= 7MPa 

Folia PE 0,2; 

Siatka pod wylewkę – drut 3 mm o oczkach 10x10 cm 

Płyty styropianowe EPS 200 - 036; 

Płytki posadzkowe – antypoślizgowe. 

Twardość - odporność na zarysowania, oznaczana przez próby zarysowania minerałami 

zaszeregowanymi wg skali Mohsa – nie mniej nż 8  

Ścieralność - V klasa ścieralności 

Antypoślizgowość - R9 – R11 ( dla szatni, natrysków, wc ) 

Elementy uzupełniające – kątowniki, narożniki, listwy dylatacyjne, zaokrąglone do wewnątrz 

cokoły przypodłogowe. 

a) Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować elastyczną zaprawę klejową np. „ATLAS‖ lub 

równoważną spełniające normę PN-EN 12004 : 2002/A1 : 2003 ; 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy spoiny na bazie żywic syntetycznych spełniające normę 

PN – EN 13888 : 2004 

b) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierają około 1m
2
 płytek. Na opakowaniu powinna być 

nazwa producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze wyrobów łatwo tłukących się oraz musza zawierać napis ‖Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB wraz z jego numerem‖. 
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c) Transport: 

Płytki przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportu. Opakowania 

układać ściśle obok siebie na miękkim podłożu wyłożonym materiałem wyściółkowym w celu 

uniknięcia potłuczenia płytek. 

d) Składowanie: 

Płytki i wykładzinę składać w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach, 

wysokość składowania do 1,8m. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Cięcie płytek sprzętem nie powodującym wyszczerbienia i 

spękania, krawędzie cięte winny być równe i gładkie i wizualnie nie odbiegać od krawędzi 

oryginalnych płytek. 

4. TRANSPORT 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji dla przewożenia styropianu i płytek terakotowych gres. 

Pozostałe materiały zabezpieczone przed uszkodzeniem mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymaga się ułożenia metodą kombinowaną – wokół ścian płytki w układzie równoległym – 

szerokość pasa - ½ do 1 płytki, pole wewnętrzne układane diagonalnie. W posadzce montować 

listwy aluminiowe dylatacyjne wtopione w posadzkę. 

W otworach drzwiowych zamontować progi listwy dylatacyjne wtopione w posadzkę. Podkłady 

pod posadzkę powinny być równe, trwałe i nieodkształcalne, poziome oraz ze spadkami w 

kierunku wpustów podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych. Dokładność wykonania 

powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu 

podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 

podkładu od poziomu oraz od ustalonych spadków nie może być większe niż 3 mm na całej 

długości i szerokości pomieszczenia, przy czym odchylenie to nie może spowodować zaniku 

założonych spadków. 

Płytki posadzkowe dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z opisem. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu i ustalonych spadków nie powinno 

przekraczać 2 mm. Spoiny między płytkami przez całą długość pomieszczenia powinny tworzyć 

linie proste – dopuszczalne odchylenie 1 mm na 1 m i 2 mm na całej długości i szerokości 

pomieszczenia. Płytki związać z podkładem zaprawą klejową na całej powierzchni, grubość 

zaprawy zgodnie z instrukcją producenta. Spoiny o grubościach 3 do 4 mm w całości wypełnione 

barwioną zaprawą do fugowania. W miejscach przylegania do ścian posadzkę wykończyć 

zaokrąglonymi do wewnątrz cokołami przypodłogowymi, np. PUKKILA seria Color. W 

miejscach styku dwóch odrębnych posadzek stosować listwy posadzkowe wtopione w posadzki 

(a nie nakładane na posadzki).. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem podłoży i posadzek 

- wykonawca badania: producent materiałów 

- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane 

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem podłoży i posadzek 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: kontrola dokumentów 
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- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: porównanie gotowego elementu 

(podkłady, izolacje, wylewka, posadzka) z projektem 

- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiary, przez stwierdzenie 

wzajemnej zgodności konstrukcji i projektu. 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni: 

- termin badania: w trakcie wykonywania robót i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: ocena wyglądu zewnętrznego, pomiar 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

5. Sprawdzenie prostoliniowości spoin, ich grubości i wypełnienia: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiar 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

6. Sprawdzenie związania posadzki z podłożem: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne 

7. Sprawdzenie wykończenia posadzki: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: inspektor nadzoru 

- sposób badania: wzrokowo 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m
2
 wykonanej powierzchni posadzki. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i sprawdzone w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w punkcie 6, przy czym odbiór 

przeprowadza się dla elementów: 

8.1. Odbiór stanu podłoża 

Odbiór będzie polegał na opukaniu, wizualnych oględzinach, sprawdzeniu jakości podłoża 

8.2. Odbiór izolacji przeciwwodnej (przeciwwilgociowej) 

Odbiór będzie polegał na wizualnych oględzinach i sprawdzeniu przylegania warstw 

izolacyjnych do podbudowy oraz istniejących izolacji murów. 

8.3. Odbiór izolacji cieplnej 

Odbiór będzie polegał na wizualnych oględzinach i sprawdzeniu przylegania płyt 

styropianowych do elementów budynku i do płyt sąsiednich; 

8.2. Odbiór posadzki 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości i estetyki wykonania przez ocenę 

wzrokową. 

Podstawą do odbioru robót będą stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 
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- zaświadczenie o jakości materiału 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

- protokół odbioru materiałów i wyrobów. 

9.Podstawa płatności. 

Według zasad określonych w stosownych KNR, KNNR,  w szczególności: 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- izolacja przeciwwilgociowa 

- izolacja cieplna - akustyczna 

- zagruntowanie podłoża 

- wyrównanie podłoża 

- obłożenie posadzki płytkami; 

- wykonanie cokołów i innych elementów 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Terminologia. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Materiały. Właściwości i wymagania. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 

PN-B-10107:1998 Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do 

płytek mineralnych (Zmiana Az1) 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3 procent < E <= 6 procent (Grupa BIIA) 

PN-EN 177:1997/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 3 procent < E <= 6 procent 

(Grupa BIIA) 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6% < E <= 10% (Grupa Bllb) 

PN-EN 178:1998/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6% < E <= 10% (Grupa Bllb) 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa 

PN-EN 13888:2004 Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach: o 

wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody. 

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Cementowa zaprawa klejąca normalnie wiążąca, o zmniejszonym 

spływie i wydłużonym czasie otwartym.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania określające jakość 

tynków zwykłych i wypraw zmywalnych oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru tych 

robót stanowiące podstawę do oceny i odbioru pod względem technicznej prawidłowości 

wykonania dla rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym 

„Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina 

Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja ma zastosowanie przy 

dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowych robót tynkowych bez dekoracyjnej faktury 

oraz odbioru podkładów pod tynki szlachetne. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych budynku. 

Zakres obejmuje: 

• Tynki wewnętrzne cementowe – podłoża pod okładziny ścian płytkami ceramicznymi; 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, rodz III – podłoża pod farbę emulsyjną, tynki 

„mozaikowe‖ 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty 

tynkowe winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania 

norm – wykonać tynk doborowy składający się obrzutki, narzutu i gładzi, sposób wykonania – 

ręczny lub mechaniczny według uznania wykonawcy. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Brak szczególnych wymagań. 

2. MATERIAŁY 

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnia warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować 

piasek przesiewany odpowiadający odpowiednim wymaganiom. Do gruntowania powierzchni 

użyć np. Atlas Unigrunt.  

Tynki mozaikowe – dekaracyjna barwna masa tynkarska, będąca mieszaniną wodnej dyspersji 

żywicy syntetycznej, środków konserwujących, odpowietrzających oraz barwnego kruszywa 

kwarcowego. 

Transport materiałów – zalecany przywóz w zestawach – paletach fabrycznych, w oryginalnych 

opakowaniach, środkami gwarantującymi nieuszkodzenie w trakcietransportu. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Prace rozpocząć po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego, wykonaniu podtynkowych 

robót instalacyjnych, zamurowaniu bruzd i przebić, oraz po obsadzeniu ościeżnic okiennych i 

drzwiowych. Oczyścić i przygotować podłoże w sposób zapewniający jak najlepszą 

przyczepność zaprawy. Na całej powierzchni ścian i sufitów tynk powinien być ściśle powiązany 

z podłożem, w tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle 

do siebie przylegać na całej powierzchni. Marka zaprawy użytej do wykonania kolejnych warstw 

winna być niższa niż marka zaprawy użyta na warstwę poprzedzającą. Tynki wykonywać w 

temperaturach powyżej +5 st. C i temperaturze całodobowej powyżej 0 st. C. – wykonanie robót 

w temperaturach niższych możliwe jest pod warunkiem stosowania reżimu technologicznego dla 

prowadzenia robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur. Tynki chronić przed 

gwałtownych wysychaniem – osłony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 

wiatru, a w razie konieczności nawilżać w okresie wiązania wodą. Naroża otworów okiennych, 

drzwiowych i przejść oraz belek chronić wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy 

ocynkowanej. Przy ościeżnicach i podokiennikach styk tynku z powierzchniami wykończonymi 

inaczej zabezpieczyć przed pęknięciami przez odcięcie, to jest pozostawienie bruzdy szerokości 2 

mm przechodzącej przez całą grubość tynku. Wykonać tynki doborowe trójwarstwowe 

składające się z obrzutki i narzutu wyrównanego według pasów lub listew oraz gładzi starannie 

wygładzonej, uzyskując równą i bardzo gładką powierzchnię. Widoczne miejscowe nierówności 

powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonywania tynku są niedopuszczalne. 

Wypryski i spęcznienia, wykwity i zacieki są niedopuszczalne. Pęknięcia tynków są 

niedopuszczalne, z wyjątkiem włoskowatych rys skurczowych tynków surowych. W 

pomieszczeniach istniejących w przypadkach koniecznych – dla uzyskania prawidłowych 

powierzchnia – można wykonać tynki miejscowo pogrubione. 

Masę z tynku mozaikowego układać na tynk kat III według zaleceń dostawcy, przestrzegając 

zasady, że preparaty gruntujące pod masę dekoracyjną pochodzą od jednego dostawcy. Wielkość 

ziaren do 1,6 mm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ocena jakości będzie obejmować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

Prawidłowość wykonania powierzchni tynku: 

- odchylenie płaszczyzny tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej: nie 

większe niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 na długości 2m łaty kontrolnej; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 1,5 mm na 1m i nie 

więcej niż 3 mm w pomieszczeniu; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 1,5 mm na 1m i nie 

więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi; 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego dokumentacją: nie więcej niż 

2 mm na 1 m 

Kontrola jakości robót obejmować będzie: 

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem tynków 

- wykonawca badania: producent materiałów 

- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane 

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem tynków 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: kontrola dokumentów 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 
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3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: porównanie wykonanych 

- tynków z projektem i stwierdzenie ich wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 

- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiary, przez stwierdzenie 

wzajemnej zgodności robót wykonanych i projektu. 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

4. Sprawdzenie podłoży: 

- termin badania: w trakcie wykonywania robót 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

5. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne, opukiwanie 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

6. Badanie grubości tynku, wyglądu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie 

występowania wad i uszkodzeń: 

- termin badania: w trakcie wykonywania tynków i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiar 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

7. Sprawdzenie odchylenia, pionowości, poziomowości i kąta: 

- termin badania: w trakcie wykonywania tynków i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiar 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

8. Ocena barwy i odcieni tynku mozaikowego 

- termin badani: w trakcie wykonywania tynku i przy odbiorze. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany odcieni tynku mozaikowego na jednej płaszczyźnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty podlegają obmiarowi . Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg 

KNR, KNNR. Są to głównie 1m
2
, 1 m wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze 

standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych 

w przedmiarze. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i 

utrzymane w należytym stanie przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym 

odbiorem, natomiast obmiary robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich 

wykonywania. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 

2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. według zasad określonych w punkcie 6. Dla 

odbioru wykonanych robót wszystkie badania określone w punkcie 6 muszą mieć wynik dodatni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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Obowiązujące normy 

PN-70/B 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 

PN/B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
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1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich - malowania ścian i sufitów dla rozbudowy i nadbudowy 

budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na 

działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich i związanych z nimi czynności i dotyczą wykonania 

następujących robót: 

- przygotowania starych tynków pod malowanie  

 Gruntowanie podłoża 

 Gładzie gipsowe 

- malowanie tynków ścian; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Materiały podstawowe: 

Farba emulsyjna – do malowania ścian i sufitów farby niezmywalne przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Kolor malowań wg uzgodnień z Inspektorem nadzoru. 

Woda – do przygotowania farb stosować można wodę zdatną do picia. Niedopuszczalne jest 

stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wody zawierającej tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

Mieszanki gipsowe do wykonywania gładzi gipsowy.  

Grunty pod malowania głęboko penetrujące 

Materiały pomocnicze: 

Taśma maskująca, gips, szpachlówka, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 
Materiały zabezpieczone przed uszkodzeniem mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8st. C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W czasie malowania niedopuszczalne jest 

nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 

urządzeń ogrzewczych. 

Prace można rozpocząć po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych i elektrycznych – z wyjątkiem montażu 

urządzeń, armatury i białego osprzętu; 

- całkowitym ułożeniu posadzek i okładzin ściennych; 
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- usunięciu usterek na stropach i ścianach; 

- zagruntowaniu podłoża. 

- stwierdzeniu że powierzchnie są oczyszczone z kurzu i brudu, tynki równe i 

gładkie. 

Powierzchnie gruntować środkami dopuszczanymi dla danej farby nawierzchniowej; 

Gładź gipsową wykonać dla uzyskania gładkości powierzchni. Powłoki z farb emulsyjnych 

powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki 

powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni; barwa powłok powinna być jednolita 

bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń i śladów pędzla. 

Malowanie i prace towarzyszące wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem malowania 

- wykonawca badania: producent materiałów 

- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane 

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem malowania 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: kontrola dokumentów 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

3. Badanie powłok malarskich – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, próba ścieralności: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne, dotyk 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m
2
 powierzchni malowanej, 1 m listwy itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

- wizualne oględziny; 

- zaświadczenia o jakości materiału 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Według zasad określonych w stosownych KNR i umowy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

PN-EN –ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją .. Część 7. 

Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-ISO 8501-1:1996 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.11 

ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZIN 

Z PŁYTEK 

CPV – 4543 1200-9 



 75 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące jakości i 

warunków wykonania i odbioru okładzin ścian wewnątrz budynków z płytek ceramicznych dla 

rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy 

zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja ma zastosowanie przy dokonywaniu 

odbiorów częściowych i końcowych robót okładzinowych. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek. Zakres obejmuje okładziny 

wewnętrzne ścian sanitariatów i szatni do wys. ok. 200 cm; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Układanie 

płytek winno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania 

norm i instrukcje producenta. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Brak szczególnych wymagań. 

2. MATERIAŁY 

Materiały przeznaczone do wbudowania –1 gatunku. 

Kolorystyka i wymiary do uzgodnienia z użytkownikiem, przy czym wymaga się wyceny 15% 

płytek typu „dekor‖ do pomieszczeń sanitarnych. Płytki dla wyłożenie na ścianach w kolorystyce 

pokrewnej z posadzkowymi np. TUBĄDZIN.Do mocowania płytek można stosować kleje 

elastyczne na bazie cementu Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-101. 

W obrębie stanowiska prysznicowego stosować kleje i spoiny jak przy płytkach podłogowych: 

- elastyczna zaprawa klejowa np. Ceresit CM 16, CM 17, CM 18, CM 19 lub inne 

zaprawy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 83; 

- do wypełnienia spoin stosować zaprawy spoiny na bazie żywic syntetycznych np. 

Aquastatic CE 40; 

Wszelkie krawędzie zewnętrzne i naroża należy wykończyć zaokrąglonymi listwami PCV . 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierają około 1m
2
 płytek. Na opakowaniu powinna być 

nazwa producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze wyrobów łatwo tłukących się oraz musza zawierać napis ‖Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB + podać numer‖. 

Jako izolację pod płytki w kabinach prysznicowych stosować „folię w płynie‖ i taśmą 

uszczelniającą krawędzie ściany z posadzką, ściany ze ścianą 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Cięcie płytek sprzętem nie powodującym wyszczerbienia i spękania, 

krawędzie cięte winny być równe i gładkie i wizualnie nie odbiegać od krawędzi oryginalnych 

płytek. 
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4. TRANSPORT 

Transport: 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. Zalecany przywóz w zestawach – paletach fabrycznych, w oryginalnych 

opakowaniach, środkami gwarantującymi nieuszkodzenie w trakcie transportu. 

Składowanie: 

- przywiezione na plac budowy elementy należy przechowywać w magazynach z 

zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznym uszkodzeniem, 

- opakowania układać ściśle obok siebie na miękkim podłożu wyłożonym materiałem 

wyściółkowym w celu uniknięcia potłuczenia płytek, 

- wysokość składowania do 1,8m, nie więcej niż zalecenia producenta, 

- zaprawy i kleje składować w warunkach zapewniających zachowanie właściwości 

fizykochemicznych wyrobów, 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace rozpocząć po zakończeniu robót instalacyjnych wraz z ich sprawdzeniem(próby), przed 

montażem osprzętu (biały montaż) i armatury oraz urządzeń, również po zakończeniu robót 

budowlanych wykończeniowych (bez robót malarskich i skrzydeł drzwiowych).Okładziny 

wykonywać w temperaturach powyżej +5 st. Okładziny układać po pozytywnym odbiorze 

podłoża. Okładzinę układać od dołu warstwami poziomymi ze spoiną szerokości 2-3 mm w 

całości wypełnioną barwioną zaprawą do fugowania. Płytki dobrane według barwy i odcienia – 

zaleca się stosowanie płytek z jednej partii produkcyjnej dla odrębnego pomieszczenia. Spoiny 

między płytkami przez całą długość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste – dopuszczalne 

odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. Płytki związać z 

podkładem warstwą wiążącą zaprawą klejową na całej powierzchni, grubość zaprawy zgodnie z 

instrukcją producenta. Dopuszcza się stosowanie w narożach i na krawędziach okładanych 

płytkami powierzchni listew wykończeniowych PVC wewnętrznych i zewnętrznych, pod 

warunkiem dobrania koloru do koloru płytek i takiego ich zamocowania, aby powierzchnia 

płytek i narożników licowały się. Powierzchnia okładziny z płytek powinna licować się z 

powierzchnią ościeżnic drzwiowych. Płytki rozmierzyć i układać na ścianach w sposób określony 

w projekcie. Przecinanie płytek dopuszcza się przy obrabianiu rur, otworów itp.i tylko w takim 

przypadku, gdy nie ma innej możliwości przyklejenia płytki - zasadniczo wymaga się wycinania 

otworów na rury. W miejscach tych należy na element przechodzący prze płytkę nałożyć w 

trakcie jego wbudowywania estetyczne osłony. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem podłoży i posadzek 

- wykonawca badania: producent materiałów 

- dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane 

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów: 

- termin badania: przed wykonaniem okładziny 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: kontrola dokumentów 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 
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- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej zgodności 

okładziny i projektu oraz uzgodnień 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni: 

- termin badania: w trakcie wykonywania robót i przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: ocena wyglądu zewnętrznego, pomiar 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

5. Sprawdzenie prostoliniowości spoin, ich grubości i wypełnienia: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne i pomiar 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy 

6. Sprawdzenie związania okładziny z podłożem: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: inspektor nadzoru 

- sposób badania: oględziny zewnętrzne 

7. Sprawdzenie wykończenia okładziny: 

- termin badania: przy odbiorze 

- wykonawca badania: inspektor nadzoru 

- sposób badania: wzrokowo 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty podlegają obmiarowi . Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg 

KNR. Są to głównie 1m
2
, 1 m wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze 

standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych 

w przedmiarze. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i 

utrzymane w należytym stanie przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym 

odbiorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 

2 oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5 według zasad określonych w punkcie 6. Dla 

odbioru wykonanych robót wszystkie badania określone w punkcie 6 muszą mieć wynik dodatni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

- Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w 

punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Obowiązujące normy 

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. 

Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 

PN-B-10107:1998 Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do 

płytek mineralnych (Zmiana Az1) 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3 procent < E <= 6 procent (Grupa BIIA) 

PN-EN 177:1997/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 3 procent < E <= 6 procent 
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(Grupa BIIA) 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6% < E <= 10% (Grupa Bllb) 

PN-EN 178:1998/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 

nasiąkliwości wodnej 6% < E <= 10% (Grupa Bllb) 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa 

PN/B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.12 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU 

WEWNĘTRZNEJ STOLARKI BUDOWLANEJ 

CPV – 45421100-5 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru drzwi dla rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku 

sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła 

Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Drzwi montować w fazie prac wykończeniowych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały  

2.1.1.Ślusarka aluminiowa   

 Wbudować ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami , uszczelkami powłokami 

lakierniczymi. 

 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminiowych wg PN-EN 755-1 :2001 , 

 PN-EN 755-2:2001 , PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane ( 

druty do spawania PA3) nitowane . Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 

odpowiadać wymaganiom normy  PN-80/M-02138. Łączniki do profili aluminiowych wykonane 

z kształtowników aluminiowych min.70 mm , akcesoria aluminiowe dobrane i zamontowane 

zgodnie z dokumentacją techniczną systemu , dostosowane do ciężaru skrzydeł i obciążeń 

eksploatacyjnych. 

Uszczelki przyszybowe i przylgowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM powinny 

odpowiadać następującym wymaganiom . 

- twardość Shor‘ a min. 35-40 

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

- odporność na temperaturę od – 30 do + 85˚ C 

- palność – nie powinny rozprzestrzenia ognia 

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat 

Szyby – zespolone 4x16x4  , szyby bezpieczne 

Samozamykacze do drzwi, zamki na wkładkę 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Dla drzwi zamykanych 

dostawa wraz z minimum 3 zestawami kluczy. 

2.1.2. Drzwi wewnątrzlokalowe – dostarczone jako fabrycznie wykończone. Do pomieszczeń 

sanitarnych drzwi z otworami nawietrzającymi w ilości 0,022 m
2
. Drzwi kompletne z klamkami i 

szyldami ( ze stali nierdzewnej), zamkami na wkładkę wraz z opaskami. 
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Ościeżnice metalowe kątowe o szerokości profilu 150 mm ,  wykonane z blachy stalowej 

dwustronnie ocynkowanej o grubosci blachy 1,2 mm , wyposażona w trzy zawiasy, lakierowana 

proszkowo, do ustawienia na gotowej posadzce. Konstrukcja skrzydła to rama z klejonego 

drewna iglastego z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, wzmocnione dodatkowo 

wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z płytą jest obudtronnie obłożona płytą HDF. Profil 

krawędzi skrzydła „K‖ – krawędzie boczne zabezpieczono listwami ze stali nierdzewnej. 

Skrzydło pokryto okleiną HPL o grubości 0,7 mm. Skrzydło wyposażone w  pełny zakres 

akcesorii i panele górny i dolny dostosowany do pomieszczenia. 

Skrzydła drzwiowe i ościeżnica mają stanowić jeden komplet. 

2.1.3.Drzwi kabin natryskowych 

Drzwi ze szkła hartowanego osadzonego w profilu aluminiowym malowanym na kolor srebrny 

półmat. Budowa drzwi zgodna z PN-EN 14428:2005U 

2.2. Zamawianie drzwi 
Sprawdzenie wymiarów istniejących otworów. Z uwagi na różnorodność typów stolarki i ślusarki 

wymiary w świetle ościeżnic mogą się różnić od określonych w projekcie, bezwzględnie 

obowiązujące są wymiary w świetle ościeżnic. 

2.3. Składowanie elementów 

Przywiezione na plac budowy elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych z 

zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznym uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania oścież do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu oścież lub zabrudzenia 

powierzchni oścież, ościeże należy naprawić i oczyścić. Powierzchnia oścież powinna być 

równa, gładka i dokładnie oczyszczona. 

5.1.2.Stolarkę należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu. Montaż przez grupę 

autoryzowaną przez producenta. 

5.2. Osadzenie stolarki 

W sprawdzone i przygotowane oścież należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. W ścianach i ściankach - jeżeli ościeżnice przewidziano 

do zabudowania w sposób umożliwiający licowanie skrzydła drzwiowego z wykończoną 

powierzchnią ściany - ościeżnice osadzać z zachowaniem takiej odległości od powierzchni muru, 

aby przyszły tynk i okładzina ceramiczna licowały się z przylegającymi do nich drzwiami (bez 

uskoków na styku ościeżnica – tynk/ okładzina). Zamontować kołki odbojowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Zgodne z wymogami PN – 88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

6.2 Ocena jakości 
Ocena jakości będzie obejmować drzwi: 

- sprawdzenie zgodności cech stolarki z deklarowanymi; 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
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- sprawdzenie pionowości zamontowanych okien i poprawność zamykania; (odchyłka 

dopuszczalna 1 mm w pionie i w poziomie na wymiar ościeżnicy, otwarte skrzydło ma 

pozostawać w pozycji otworzonej, nie może się otwierać ani zamykać); 

- szczelność styków ościeżnic z murami; 

- sprawdzenia działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania; 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia i uszczelnienia; 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty podlegają obmiarowi. Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg 

KNR. Są to głównie 1m
2
, 1 szt wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze 

standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych 

w przedmiarze. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i 

utrzymane w należytym stanie przez cały czas trwania robót oraz zostaną zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym 

odbiorem, natomiast obmiary robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robot ulegających zakryciu przeprowadzić przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki na plac budowy 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

PN-88/B-10085:2001/Az2:1997 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i 

badania (Zmiana A2) 

PN-88/B-10085:2001/Az3:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i 

badania (Zmiana A3) 

PN –75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

66 

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-21 (PR) 84 

Stolarka Budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki 

budowlanej okiennej rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym 

„Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina 

Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu prowadzenia robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze 

budowlanym 

1.4.2. Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 

budowlanym 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami w SST ‖Wymagania ogólne‖. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6. Organizacja robót budowlanych 

Okna montować po wykonaniu robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00 

‖Wymagania ogólne‖. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 

- okna PCV wzmocnione antywłamaniowe, z nawietrzakami okiennymi, z szybą P4 , z 

okuciami antywłamaniowymi 

- okna PCV wzmocnione, zintregowane z roletami antywłamaniowymi, z 

nawietrzakami okiennymi montowane na parterze budynku 

- drzwi stalowe antywłamaniowe, przeciwpożarowe 

- drzwi aluminiowe ‗ciepłe‖ powlekane, antywłamaniowe, z szybą P4 

- parapety podokienne wewnętrzne – komorowego PCV 

Stolarka okienna PCV i drzwiowa powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz 

poszczególnych norm, a także posiadać atest producenta. 

 2.3. Materiały  

2.3.2.Ślusarka aluminiowa  - ciepła, antywłamaniowa.  

 Wbudować ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami , uszczelkami powłokami 

lakierniczymi. 

 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminiowych wg PN-EN 755-1 :2001 , 

 PN-EN 755-2:2001 , PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane ( 

druty do spawania PA3) nitowane . Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 

odpowiadać wymaganiom normy  PN-80/M-02138. Łączniki do profili aluminiowych wykonane 
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z kształtowników aluminiowych min.70 mm , akcesoria aluminiowe dobrane i zamontowane 

zgodnie z dokumentacją techniczną systemu , dostosowane do ciężaru skrzydeł i obciążeń 

eksploatacyjnych. 

Uszczelki przyszybowe i przylgowe wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM powinny 

odpowiadać następującym wymaganiom . 

- twardość Shor‘ a min. 35-40 

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

- odporność na temperaturę od – 30 do + 85˚ C 

- palność – nie powinny rozprzestrzenia ognia 

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat 

Szyby – zespolone 4x16x4  , szyby bezpieczne ,U=1,1 W/m
2
K. 

Samozamykacze do drzwi, zamki na wkładkę 
2.3..2. Stolarka okienna PCV 
Okucia: 

-okucie rozwierne i uchylne, antywłamaniowe,  

Szyby – ciepłochronne o  współczynniku przenikalności cieplnej U=1,1 W/m2K , bezpieczne 

Dla stolarki w ścianach zewnętrznych. 

Profile co najmniej pięciokomorowe, usztywnione wkładką stalową lub aluminiową,  w kolorze 

białym, z zamontowanym nawiewnikiem okiennym  

Parapety wewnętrzne – z komorowego PCV w kolorze marmuru wraz z ‗noskami‘ 

wykończeniowymi. Szerokość parapetów dostosowana do grubości ścian. Parapety powinny 

wystawać 5 cm poza lico wykończonej ściany. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 ‗Wymagania ogólne‖. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 

- wiertarka 

- poziomica 

- inne drobne narzędzia 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne‖. 
4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 

uszkodzeniem w czasie transportu. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00. ‗Wymagania ogólne‖. 

5.1. Montaż stolarki okiennej 
Dla stolarki  PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru 

oraz ilości kotew i łączników. 

Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża 

był mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio 

ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/ 

Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 
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zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy wstawić ościeżnice w otwór 

zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę ustawić w poziomie i pionie 

ościeżnicę zamocować ościeżnicę w kotwach założyć skrzydła wypełnić szczelinę pianka 

5.2. Montaż ślusarki drzwiowej 

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań 
systemowych, zwracając uwagę na: 

 ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; 

 przed wstawieniem ościeży okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby 

zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej do uszczelnienia, 

 słupy oscieżnicy należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych 

zachowały pozycję pionową we wszystkich kierunkach, 

 wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 

 ościeżnicę ustabilizować klinami we wszystkich kierunkach  

 ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być 
conajmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawędzi) i jeden w takiej samej 

odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych to 950 mm, a 

pionowych 750 mm 

 ościeżnicę uszczelnić pianką  

 po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne‖. 

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje 

zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze 

profil sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego 

laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe 

nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 

Ościeżnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu 

połączeń z murem. 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie 

więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 

3 mm. 

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. 

Otwarte okienne nie mogą się same zamykać. Okucia elementów powinny być zamocowane w 

sposób trwały. Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu 

pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  

pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 

Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne‖. 

Jednostka obmiarową jest: m
2 
, szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
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Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/ 

 sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. SST/ 

sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne‖. 

Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za 

jednostkę obmiaru danego typ robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

10.2. PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia . Wartości 

10.3. PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania i odbioru 

10.4. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

10.5. PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

10.6. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

10.7. PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane 

10.8 PN-75/B-94000  Okucia budowlane . Podział 

10.9 PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków 

10.10. Instrukcja ITB  Wytyczne projektowania i wykonania przeszkleń z szyb zespolonych . 

ITB Wa-wa 1975 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.14 

ROBÓT INSTALACYJNYCH 

CPV –45332000-3 

Roboty instalacyjne wod. – kan. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej ciepłej wody 

użytkowej i kanalizacyjnej  dla rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku 

sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła 

Pierwsza , gmina 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 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem 

armatury i ceramiki sanitarnej: 

 Montaż zaworu antyskażeniowego, 

 Montaż wodomierza skrzydełkowego 

 Montaż rurociągu z tworzyw sztucznych KAN PE-RT/AL./PE-HDMU, 

 Montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC-U firmy Wavin 

 Montaż studzienek rewizyjnych firmy Wavin 

 Montaż podgrzewacza wody 

 Montaż baterii i zaworów odcinających, 

 Izolacje termiczne rurociągów, 

 Próby szczelności i płukania, 

 Wykonaniu dezynfekcji rurociągu. 

 Montaż rurociągów kanalizacyjnych o połączeniach wciskowych, 

 Montaż ceramiki sanitarnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom. 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 

przeszkodę terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody. 

Rurka sygnalizacyjna - przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do 

zasygnalizowania nieszczelności przewodu wodociągowego. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. Przewód 

odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika 

lub innego odbiornika. 

Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania 

ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, 

PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne‖. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, postanowieniami dla instalacji wodociągowej, specyfikacją techniczną 

i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne‖ pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00 „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 doborze 

określonych typów wyrobów wzajemnie ze sobą powiązanych (np. elementy wykończenia, 

elementy montażowe) należy zagwarantować ich wzajemne dopasowanie - kompatybilność. 

Wszelkie materiały użyte do wykonania poszczególnych typów instalacji powinny 

odpowiadać parametrami technicznymi przyjętymi w dokumentacji projektowej. W 

zależności od 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: 

 Podstawę dopuszczenia do użytkowania, 

 Parametry techniczne urządzeń i armatury, 

 Instrukcję montażu. 

Wykonawca może zabudować urządzenia lub armaturę dopiero po uzyskaniu akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 

normach: 

 Z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 

1329-2:2002(U), 

 Z polipropylenu (PP) PN-EN 1451 -1:2001, PN-ENV 1451 -2:2002(U), 

 Z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENY 1519-2:2002(11). 

Charakterystyka ogólna rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Pod względem technicznym: 

 Zaliczane są do klasy produktów trudnopalnych (klasa B1 wg DIN 4102), w 

przypadku pożaru w budynku nie przenoszą ognia na inne elementy budynku. 

 Odporne na ścieki o temperaturze do 95oC zgodnie z tabelą odporności chemicznej. 

 Charakteryzują się wysoką odpornością na różnego rodzaju agresywne ścieki 

chemiczne, np. z laboratoriów, szpitali, pralni itp. (od pH 2 do pH 12). 

 Łączone są poprzez połączenie kielichowe. Szczelność zapewnia fabrycznie 

zamontowana uszczelka dwuwargowa z pierścieniem rozprężającym. 

 Posiadają znakomite właściwości hydrauliczne, co jest szczególnie ważne przy 

układaniu poziomów kanalizacyjnych. 

Charakterystyka materiału 

Rury i kształtki systemu kanalizacji wewnętrznej produkowane są tworzyw sztucznych PP 

firmy Wavin. Rury i kształtki wytrzymują długotrwały przepływ gorącej wody. 
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Uwaga: 

Nie wolno stosować do ścieków zawierających benzynę, benzol w dużych stężeniach 

2.4. Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 

określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej 

specyfikacji 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków bhp. 

Ponadto: 

- rury polipropylenowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. 

2.5.2. Armatura przemysłowa 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 

pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 

powodującymi korozję. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne‖ pkt. 3 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania 

z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 

Technicznej jakość robót. 

W przypadku konieczności zastosowanie specjalistycznego sprzętu wymaganego przez 

producenta poszczególnych elementów instalacji Wykonawca zapewni taki sprzęt oraz 

odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dla jego obsługi. Inspektor Nadzoru może zażądać 
udokumentowania kwalifikacji pracowników. 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 akceptację Inspektora nadzoru Wykonawca powinien dostarczyć 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne‖ pkt 4. 

Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

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

wpłyną na jakość wykonywanych robót. 

4.2. Transport rur 

Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, 

zabezpieczając je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do samochodu 

ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. Rury 

powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 

się przez podklinowanie lub inny sposób. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 

4.3. Transport urządzeń i armatury 
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Transport urządzeń i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 

Urządzenia i armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.3. Składowanie materiałów 

4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy 

długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie 

ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 

drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach, co 

1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach powinny być składowane odrębnie. Rury kielichowe 

układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

4.3.2. Składowanie przyborów i urządzeń 
Urządzenia sanitarne Żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy 

w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne‖ pkt 5 

Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 

równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone 

punkty czerpalne. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia 

przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym, że przy większej długości odsunięcia 

pionu 

(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 

45°. Przewody wodociągowe ciepłej zimnej wody mogą być prowadzone w obudowanych 

węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 

odgałęzienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne 

przylegające bezpośrednio do pokoi należy zaizolować akustycznie. Podejścia do przyborów 

prowadzić pod tynkiem. Przewody rozprowadzające w budynku prowadzić należy po ścianach 

w bruzdach ściennych. Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie ciśnieniowej ppr 

=1,50pr, lecz nie mniej niż 0,90 MPa. Po pozytywnym wyniku prób instalację przepłukać, 

zdezynfekować i ponownie przepłukać. 

Instalacja wodociągowa zabezpieczona zaworem antyskażeniowym. Do pomiaru zużycia wody 

będzie użyty wodomierz skrzydełkowy. 

Ciepłą wodę użytkową otrzymywać będzie się będzie z kotła KDO ECONOMIC 50 o mocy 50 

kW / kocioł z palnikiem węglowym wspólny z instalacją c.o. /. Woda ciepła będzie gromadzona 
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w pojemnościowym podgrzewaczu wody firmy A.O.Smith. Pojemność podgrzewacza 400 l . 

Zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym reflex DD 18, o pojemnosci 18 l oraz zaworem 

bezpieczeństwa typu Prescor B1 8 bar firmy Flamco. 

Instalacja ciepłej wody będzie typu cyrkulacyjnego z obiegiem wymuszonym 

5.2. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur i 

kształtek. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na 

podsypce piaskowej. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin 

tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
odpowiednich norm. 

5.4.1. Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

 Zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 

materiału, 

 Zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, Że kształtki polietylenowe (PE) 

zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 

energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z 

bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 

elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 

kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

5.4.2. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 

osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach 

wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

Podejścia 

Podejścia są to przewody łączące przybory sanitarne z pionem lub przewodem odpływowym. 

Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne − 

syfon − dobrany specjalnie do tego celu. Zamknięcie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem 

się przykrych zapachów z kanalizacji zewnętrznej do pomieszczeń. Średnica podejścia nie meso 
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być mniejsza od wylotu z przy boru (wyjątek stanowią urządzenia przepompowujące ścieki lub 

przybory wyposażone w młynki rozdrabniające na wylocie). Pojedyncze przybory wymagają 
podejść o różnych średnicach. Długość podejścia mierzona po trasie przewodu nie powinna 

przekraczać 3,0 m dla średnic DN 40 i 50 mm oraz 5,0 m dla średnicy DN 75 mm. Podejścia do 

misek ustępowych − średnica DN 110 mm − nie powinny być dłuższe niż 1,0 m. Różnica 

wysokości pomiędzy syfonem a punktem podłączenia do pionu nie powinna być większa niż 1,0 

m dla średnic DN 40, 50, 75 mm, zaś dla DN 110 mm nie powinna przekraczać 3,0 m. Jeżeli te 

warunki nie mogą być spełnione, należy zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar lub 

wykonać dodatkową wentylację podejścia. 

Podejścia zbiorowe 

Do jednego podejścia można podłączyć kilka przyborów. 

Średnica podejścia powinna być wtedy większa niż dla pojedynczego przyboru. Średnice 

podejść należy dobierać wg tab. 1. Długość podejścia zbiorowego mierzona po jego trasie nie 

powinna przekraczać 6 m dla średnicy DN 50 mm oraz 10 m dla DN 110 mm. Różnica 

wysokości pomiędzy najwyżej położonym syfonem a połączeniem podejścia z pionem nie 

powinna przekraczać 1,0m. Jeżeli różnica wysokości jest większa − do 3,0 m − należy wówczas 

zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar. Przy dłuższych podejściach należy stosować 
dodatkową wentylację. Miska ustępowa powinna mieć osobne podejście. Zaleca się, aby było 

ono włączone do osobnego trójnika umieszczonego najniżej spośród wszystkich podejść na 

danej kondygnacji, szczególnie, jeżeli miska ustępowa oddalona jest od pionu. Dopuszcza się 
podłączenie pozostałych przyborów na danej kondygnacji wspólnym podejściem włączonym do 

trójnika na pionie położonym o 0,7 m poniżej posadzki danej kondygnacji. Podejścia do misek 

ustępowych o średnicy DN 110 mm niewentylowane nie mogą być oddalone od pionu więcej 

niż L = 1,0 m, zaś różnica wysokości nie meso przekraczać H = 3,0 m. Podejścia o większej 

różnicy wysokości H niż 3,0 m należy zaopatrzyć w dodatkową wentylację. 

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 elementów instalacji. 

Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy wykonać zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelności 

instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne‖ pkt. 7 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości instalacji wewnętrznych oraz 

kompletności wyposażenia towarzyszącego. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przeprowadzić kontrolę techniczną, próby szczelności, badania hydrauliczne oraz płukanie 

Instalacji. Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w PN-81 /B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe‖ oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

8.1.Kontrola techniczna obejmuje: 

 Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

wodociągowej, 
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 Sprawdzenie zgodności ułożonej rurociągów z projektem, 

 Sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 

 Kontrolę wykonania badań izolacji cieplnej, 

 Sprawdzenie szczelności instalacji, 

 Sprawdzenie ewentualnych rysunków powykonawczych, przedłożonych przez 

wykonawcę, 

 Sprawdzenie usunięcia wszystkich wykrytych wad. 

8.1.2.W czasie kontroli należy: 

Sprawdzić działanie urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej: 

 Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie 

kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia 

wypływu niezanieczyszczonej wody płucznej. 

 Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli 

woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia 

zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minut. 

 Urządzenia instalacji wody należy regulować według wskazań dokumentacji 

technicznej lub według wymagań uzgodnionych z Inwestorem. 

 Regulacje rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy 

wykonać przy użyciu elementów regulujących przewidzianych w dokumentacji 

projektowej. 

 Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować 
pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pompy cyrkulacyjnej oraz zgodność 
wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. 

 Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy 

przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką. 

 Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu 

poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z 

odchyłką ±5 
o
C. 

Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

 Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przy 

przekroczeniu wartości nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa 

należy stosować legalizowany manometr kontrolny, 

 Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 
poświadczona przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego. 

 

8.2. Fazy odbiorów 

8.2.1 Odbiór częściowy 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które 

zanikają 
w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, 

których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

 Każde połączenie rurociągu sprawdzić wzrokowo. 

 Badanie szczelności połączeń należy wykonać przez powlekanie badanych miejsc 

środkiem pianotwórczym. Tworzenie się pęcherzyków będzie wskazywało na 

nieszczelność. 

 Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
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protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru 

częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 

- częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym 

8.2.2.Odbiór końcowy 

 Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody 

należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 

odstępstw), z warunkami niniejszej ST oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 

lub innych warunków technicznych. 

 Sprawdzić prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość; między 

podporami. 

 Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury. 

 Jakość wykonania izolacji cieplnej. 

 Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.2. Zakres badań odbiorczych 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 Przebieg tras kanalizacyjnych, 

 Szczelność połączeń, 

 Sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

 Lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego - częściowego. 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru 

częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 

- częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły 

się wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

Użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

Prawidłowość wykonania połączeń, 

Wielkość spadków przewodów, 

Odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

Prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 

uchwytami (podporami), 

Prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
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Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

Protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

Zgodność wykonanej instalacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi Normami oraz instrukcjami 

producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne‖. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne 

rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 Określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub, 

 Ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji wodociągowej i uwzględniają: 

 Przygotowanie stanowiska roboczego, 

 Transport materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 Przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 Wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 

 Wykonanie ewentualnych robót pomocniczych, 

 Montaż rurociągów i urządzeń, 

 Wykonanie prób szczelności, 

 Usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-81/B -10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-79/H- 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-74/ H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-76/H -74392 Łączniki z Żeliwa ciągliwego. 

PN 81/B -10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze.Przewody wody zimnej i 

cieplej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-7 l/B -10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach.Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości 

materiałów. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
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PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 

winylu (PYC-U). Cz.1, Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

PN-ENV 1329-2:2002(11) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek 

winylu (PYC-U). Cz.1, Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

PN-ENV 1329-2:2002(11) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PYC-U). Cz. 2, Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności. 

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1519-2:2002(11) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania 

i badania. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 

PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i 

163 

PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon 

nadstropowy do wanien. 

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

PN-81 /B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuar.y (Zmiana Az1). 

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
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PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-75/H-75301 Umywalki Żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbior ego. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umy-- 

walki. 

PN-EN 35:2001 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-EN 36:2000/AP1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych standardowych. Główne wymiary. 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych kompakt. Główne wymiary. 

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary. 

PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z 

oddzielaniem cieczy lekkich. 

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PYC-U i PE - GAMRAT. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.15 

ROBÓTY INSTALACYNE W ZAKRESIE 

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

CPV –45310000-3 

Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WSTEP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji 

elektrycznych i odgromowej, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, 

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót 

instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru dla rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku 

sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła 

Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej 

specyfikacji, objętych przedmiarem robót budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie 

Wykonawczym i Przedmiarach Robót dla Instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

Budowa czterech rozdzielni elektrycznych  

Instalacje oświetleniowe  

Instalacje gniazd wtyczkowych 1 - fazowych 

Instalacje wyrónawcze 

Instalacja odgromowa 

Rodzaje robót: 

- budowa rozdzielnic elektrycznych wg. dokumentacji projektowej 

- układanie przewodów (pod tynkiem) 

- montaż rozdzielnic 

- montaż opraw oświetleniowych 

- montaż wyłączników oświetleniowych (pod tynkiem) 

- montaż gniazd wtyczkowych 1 fazowych (pod tynkiem) 

- montaż miejscowych szyn wyrónawczych oraz wykonanie połączeń wyrónawczych 

- montaż instalacji odgromowej 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących 

przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości, 

wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robót, wymaganiom Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie 

Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do 

instalacji przeciwpożarowej musza posiadać aktualne dopuszczenie CNBOP. 

3. SPRZET 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 

przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać 

z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 
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4. TRANSPORT 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Szczegółowy opis robót 
Zakres projektu szczegółowo określono w opisie technicznym w punkcie nr 3 „Stan projektowany‖.  

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z 

Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

5.3. Obowiązki Wykonawcy 
5.3.1. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, 

prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 

świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów 

indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo 

proponować zastosowanie innych niż wyspecyfikowane w projekcie materiały i technologie, pod 

warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. 

Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostać uzgodnione przez Gł. 

Projektanta. 

5.3.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i 

defekty z należyta starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę robocza 

niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim 

jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

5.3.3. Wykonawca bierze pełna odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologie użyte przy budowie. 

5.3.4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 

robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 

dowóz. 

5.3.5. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej 

niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 

placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 

trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 

powyższego postanowienia. 

5.3.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 

podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach 

lub wzajemnej korelacji elementów pełna odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest 

usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

5.3.7. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzu Zamawiającemu. 

5.4. Sposób prowadzenia robót 
5.4.1. Roboty winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i 

szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

5.4.2. Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na 

własny koszt. 

5.4.3. Roboty ziemne w wewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z zastosowaniem ręcznych i 

mechanicznych środków transportu poziomego. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji 



 103 

projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone 

roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

- Bezpieczeństwa konstrukcji 

- Bezpieczeństwa pożarowego 

- Bezpieczeństwa użytkowania 

- Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

i oszczędności energii 

- Ochrony przed porażeniem elektrycznym 

- Wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 

Instalacje elektryczne 

Wykonywanie robót dotyczy: 

- Przebić przez stropy 

- Prowadzenia tras kablowych 

- Znakowania kabli 

- Montowania opraw oświetlenia oraz gniazd wtykowych, 

- Prowadzenia kabli i przewodów 

- Pomiarów kabli i przewodów 

- Montażu urządzeń 

- Oznakowaniu urządzeń 

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń 

- Przeprowadzenie prób działania instalacji 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i 

uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

6.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysowa za przedmiot zamówienia. 

6.3. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z 

umowa. 

6.4. Podstawa do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 

opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

6.5. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów oraz jednostki 

obmiarowi podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach, zasady obmiaru i 

określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Wykonawca ( kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku 

budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 

3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika 

budowy. 

7.2. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7.3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1. jeżeli nie uniemożliwiaja one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2. jeżeli wady uniemożliwiaja użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub zadąć wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
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7.4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7.5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

7.6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

7.7. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiaja użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - a_ do czasu usunięcia tych wad. 

7.8. Badania odbiorcze. 

Wykonać następujące badania odbiorcze: 

Sprawdzić poprawność umocowania urządzeń 

Sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów 

Wykonać badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych 

i dodatkowych połączeń wyrównawczych 

Wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 

Wykonać pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania 

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia 

Wykonać próby działania poszczególnych urządzeń oraz instalacji 

Wykonać pomiary spadków napięcia 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne‖. 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V – 

Instalacje elektryczne 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma 

wieloarkuszowa) 

PN-IEC 61024 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (norma 

wieloarkuszowa) 

PN-86/E-05003 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (norma 

wieloarkuszowa) 

PN-E-60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-75-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa 

Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym 
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PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed skutkami cieplnymi 

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór przewodów 

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

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. 

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza 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 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiory 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania warstw 

izolacji termicznej dla rozbudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym 

„Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina 

Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania 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 styropianem wraz z nałożeniem akrylowego i mozaikowego 

tynku dekoracyjnego, 

- docieplenie posadzki przyziemia 

- docieplenie stropu budynku poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej w stanie luźnym, 

- izolacja akustyczna stropów nad przyziemiem 

- montaż parapetów zewnętrznych, 

- montaż systemów rynnowych z PCV, 

- montaż instalacji odgromowej, 

- montaż zegara elewacyjnego. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00 „Wymagania ogólne‖ pkt 2. 

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 pełna dokumentacje techniczna zastosowanych materiałów. 

UWAGA: 

Wszystkie materiały wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej części 

kosztowej mogą zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. 

2.2. Styropian fasadowy i styropian pokryty jednostronnie papa 

Płyty styropianowe powinny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiadać następujące 

wymiary: 

- długość do 5000 mm 

- szerokość do 1500 mm 

- grubość od 40 mm do 120 mm,  

Do wykonania izolacji należy stosować styropian samogasnący EPS 70 gr. 120 mm dla wykonania 

docieplenia ścian zewnętrznych, EPS 100 gr. 60 mm dla wykonania wypełnienia stropu istniejącego 

budynku, EPS200 grubości 40, 80 mm dla wykonania docieplenia ścian fundamentowych, posadzki 

przyziemia i izolacji akustycznej stropów nad prezyziemiem.  

W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z żadnym stałym materiałem 

budowlanym, jakie można spotkać na placu budowy, nie zawierać żadnych substancji szkodliwych 

dla zdrowia, być odporne również na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na starzenie, niegnijacy 

w wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąc 
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wilgoci. Stosowane wyroby powinny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi 

normami, powinny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania. 

Warunki dostawy 

Każdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) powinien być pakowany oddzielnie. 

Wyroby przed załadowaniem do środków transportu lub przed pakowaniem powinny mieć obrzeża 

oklejone taśma ochronna. Na opakowaniach jednostkowych należy umieścić, co najmniej następujące 

napisy: 

- Nazwa i adres wytwórcy 

- Datę produkcji 

- Ilość płyt/mat w opakowaniu 

- Napis „OSTROŻNIE KRUCHE‖ 

- Nazwę wyrobu uwzględniająca jego skład i sposób wykonania 

- Znak manipulacyjny wg PN-85/O-79252 

- Symbol typu wyrobu 

-Symbol klasy wyrobu 

- Gęstość wyrobu kg/m3 

- Długość w milimetrach 

- Szerokość w milimetrach 

- Grubość w milimetrach; 

2.3. Wełna mineralna kamienna 

Wełna mineralna przeznaczona do wbudowania powinna spełniać wartości określone w PN EN 

13162:2002 i mieć następujące parametry techniczne: 

współczynnik przewodzenia ciepła λobl - 0,037 W/mK 

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym – 0,81-0,75 kN/m
3
 

krótkotrwała nasiąkliwość wodą ≤ 1 kg/m
2

 

klasyfikacja ogniowa - niepalny 

Odchyłki wymiarowe 

długość - ± 5 mm 

szerokość - ± 3 mm 

grubość - + 5 / - 3 mm  

2.4. Materiały pomocnicze 

Obejmuje wszystkie elementy montażowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje 

do styropianu, kołki montażowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i 

narożne aluminiowe, itp. 

Klej do przyklejania styropianu – o przyczepność do betonu: > 0,6 MPa, do 

styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu). 

Jako warstwy zbrojącej zaleca się stosowanie siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 

Zaleca się stosowanie kołków kotwiących z trzpieniami plastikowymi Ø 10 w ilości 6 sztuk na 1m
2
, 

długości minimalnej 17 cm. Preparat gruntujący do gruntowania warstwy zbrojonej biały lub zbieżny 

z kolorystyka tynków o gęstości objętościowej: ok. 1,35 kg/dm3. Wyprawy tynkarskie silikonowe o 

granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ barwione w masie, o gęstości objętościowej: ok. 1,70 

kg/dm
3
. Mozaikowa masa tynkarska do nakładania ręcznego o granulacji 1,5 mm /faktura mozaikowa 

o gęstości objętościowej: ok. 1,70 kg/dm3, oporze dyfuzyjnym: 0,31m, nasiąkliwości 

powierzchniowej: 0,480 kg/m2 x h, koloru zgodnie z opracowana kolorystyka. Wszystkie materiały 

powinny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, posiadać aktualne 

Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczające do stosowania. 

2.5. Inne materiały 



 109 

Zegar montowany na elewacji o średnicy tarczy 100 cm, w metalowej obudowie, z szybą 

osłaniającą, wzkazówki, podświetlona tarcza, sterowany systemem DCF lub równoważnym. 
3. SPRZET 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn i sprzętu gwarantujących właściwa to jest spełniająca wymagania Specyfikacji technicznej 

jakości robót. 

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 Inspektora Nadzoru. 

Zestaw podstawowych narzędzi służacych do ręcznego nakładania tynków 

- Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym. 

-  Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 

-  Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 

-  Krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 

-  Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 

-  Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od 

nieotynkowanej i wykonywania łączeń. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Wykonawca może używac dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

pod warunkiem zachowania zaleceń producenta materiałów oraz w sposób niepowodujacy 

pogorszenia ich jakości. 

4.2. Transport i składowanie płyt styropianowych 

Materiał powinien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed 

uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiały powinny być przechowywane 

i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiajacy 

łatwa i jednoznaczna identyfikacje każdej dostawy. 

Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczają je przed wpływami atmosferycznymi. 

Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 

pozostawiając miedzy rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiajace dostęp do nich. Miejsce 

składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. Miejsce składowania należy 

oznakować zgodnie z PN-92/PN-01255. 

Płyty styropianowe należy przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety należy układać ściśle 

obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed 

przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 

4.3. Transport wyrobów z wełny 

Wyroby z wełny należy przewozić zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżacej, 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. 

4.3.1. 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 plandeka. Dla wyrobów 
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składowanych powyżej 2 m wysokości używamy specjalnych podestów. Z miejsca składowania do 

miejsca montażu przenosimy je w pakietach, chwytając za spód paczki cała dłonią. 

Przy transporcie pionowym, np. na dach, używamy wyciąg koszowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne‖ pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokonać demontażu obróbek blacharskich 

dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi wraz z ich wywozem do 

punktu skupu złomu wskazanego przez Inwestora. 

Wykonanie izolacji okna 

Okna charakteryzują się wysoka izolacyjnością cieplna i całkowita szczelnością na przenikanie wody 

i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, należy tak uszczelnić szczelinę pomiędzy 

oscieżnica a murem, aby była ona odporna na przenikanie zimna i wody. W tym celu należy 

wykorzystywać pianki montażowe (np. poliuretanowe), które po nałożeniu do szczeliny pęcznieją, 

całkowicie ja uszczelniając. Istnieje niebezpieczeństwo, że niewprawnie dozując ilość pianki w 

szczelinie można spowodować, że jej nadmiar nie znajdując ujścia na zewnątrz może odepchnąć 

oscieżnice od muru, co objawia się wybrzuszeniem. Warstwa izolacyjna wokół oscieżnicy powinna 

być jednolita, bez przerw, o jednakowej grubości. Po zewnętrznej stronie wzdłuż_ szczeliny powinna 

być równie_ wykonana warstwa izolacji przeciwwodnej, szczególnie starannie wykonana wzdłuż_ 

dolnej ramy, naroży i styku z obróbka blacharska. Materiałem do wykonania tej izolacji są kity trwałe 

plastyczne np. silikonowe. Natomiast pomiędzy oscieżnica a murem od strony zewnętrznej należy 

zastosować taśmę izolacyjna rozpreżna lub taśmy paroizolacyjne. Zabezpieczy to przed wnikaniem 

wilgoci oraz przed oddzieleniem się oscieżnicy od tynku na zewnątrz. Takie pęknięcia powodują, że 

do szczeliny pomiędzy tynkiem a ościeżnica dostaje się woda. 

5.5. 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 docieplen. W murach z wentylowana pustka 

powietrzna kotew powinna posiadać kapturek przyciskający płytę styropianowa do powierzchni 

wewnętrznej nośnej oraz kampinos odprowadzający wódę. Na czas przerwania robót 

dociepleniowych należy zabezpieczyć materiałem nieprzemakalnym wierzchnia cześć 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; 

Płyty styropianowe w kolejnych warstwach należy układać z zachowaniem zasady przewiązania 

spoin – mijankowo. 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 odpowiednia 

nośnością, dostateczna dla powstania połączenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to 

spełniają np. nie malowane ściany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej 

krawędzi systemu ocieplajacego zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i 

estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwa jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem 

do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

- Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej  
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Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 

zgodnie ze specyfikacja podana w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy 

materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja świadectwa jakości 

(certyfikaty). 

Przygotowanie podłoża 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. Przed przystąpieniem do docieplenia ściany należy 

dokładnie sprawdzić jej powierzchnie i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno 

być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste 

zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej 

przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy 

usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5- 15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawa 

wyrównawczo-murarska. Podłoże chłonne zagruntować. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt 

na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w 

równych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich 

odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w 

warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwa podłoża, konieczne jest 

oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować 

preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowna próbę przyczepności. 

Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i 

odpowiednie przygotowanie podłoża. 

UWAGI 

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających 

się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać 

o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt 

styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) i słabe warstwy podłoża 

trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego 

przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnieciem ocieplenia od ściany 

włącznie. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 

(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt 

styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu 

budynku. 

Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego 

Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach 

siłe wyrywająca łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach 

technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a 

przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 

Sposób przygotowania zapraw klejących 

Sucha zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzona ilością wody i 

dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do 

zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy ubyciu 

mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. 

UWAGI 

Aby uzyskać odpowiednia konsystencje zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania 

określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. 

  -Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wódę pitna. 

  -Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, 

według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
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Przygotowana zaprawę klejąca należy układać na płycie styropianowej metoda„pasmowo-

punktowa‖, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 

„plackami‖ o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 

cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy 

płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć 8-10 „placków‖ 

zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, 

a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę 

należy niezwłocznie przyłożyc do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez 

uderzenie paca, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca 

wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie 

przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W 

przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ja oderwać, żebrać masę klejąca ze ściany, 

po czym nałożyc ja ponownie na płytę i powtórzyć operacje klejenia płyty. Płyty styropianowe 

należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin pionowych. 

UWAGI 

 - Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest rozmieszczenie 

zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci „placków‖. Błąd ten powoduje, że przewieszony 

poza „placek‖ fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia 

poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może 

doprowadzić do powstania pęknięć na styku płyt materiału termoizolacyjnego. 

- Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje skumulowanie 

naprężeń w warstwie zbrojonej. Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem krawędzi 

otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie napreżen w 

warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ dociepleniowy. 

 - Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawa klejąca, 

ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane duża przewodnością cieplna 

zaprawy. W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyśpieszając korozje warstwy 

elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku 

jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na 

całej grubości 

warstwy termoizolacyjnej. 

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy ubyciu łączników mechanicznych. Do 

mocowania płyt styropianowych do podłoża należy stosować łączniki z trzpieniem plastikowym 

dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od 

temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych 

montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych. 

Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia 

w podłożu oraz jednakowa płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 

UWAGI 

Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie 

talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i 

wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie przenosi 

on projektowanych obciażen, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia warstwę zbrojona i 

deformuje lico ściany. 
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Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po 

związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża 

należy cała zewnętrzna powierzchnie płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. 

Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 

Wskazówki wykonawcze 

 - Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 

 - Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 

  - Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, 

ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania skokowych 

zmian jej grubości. 

UWAGA 

Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż może 

to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 

konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie 

powierzchni styropianu wówczas należy przeszlifować ja gruboziarnistym papierem ściernym. 

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 

ochronna w dyspersji z żywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie 

szpachlowej. 

Prace należy rozpocząć od wymieszania kleju z woda w sposób identyczny jak do przyklejania 

styropianu.  Przygotowany materiał należy naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formatowaniem 

jego powierzchni paca zębata 10/12mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednia 

plastyczność przez około 10-30 min w zależnosci 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 zbrojąca. 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 metoda 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 WARSTWY ZBROJONEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO 

Wskazówki ogólne 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolacje termiczna przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciażenia wiatru oraz kompensować naprężenia 

termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy systemu 

przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po 

okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 

dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych). 

Wskazówki wykonawcze 

- Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 

wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach 

nienarażonych na bezpośrednia operacje słońca i wiatru. 
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- Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po 

nich. 

- Nowo wykonana warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

temperatury poniżej +5°C do czasu związania. 

- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza 

wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. 

- Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym odrębna całość w 

jednym etapie wykonawczym. 

Sposób wykonania warstwy zbrojonej 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojona wykonujemy za pomocą zaprawy 

klejącej. Przygotowana zaprawę klejąca należy nanieść na powierzchnie zamocowanych i 

odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągła warstwa o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi 

lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać 

pace zębata o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast 

wtopić w nią tkaninę szklana tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w 

zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 

10cm. W przypadku pozostawienia nierówności na wyschnięta powierzchnie przyklejonej siatki 

nanieść druga cienka warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego 

wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. 

Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 

UWAGA! 

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 

termoizolacyjnych zaprawa klejąca. Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby 

możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża 

otworów okiennych i drzwiowych 

powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki o 

wymiarach 20x35cm. Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i 

cokołowej ocieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli 

ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej 

wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy 

zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwsza 

warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę druga w pionie. 

UWAGI 

 -Bardzo zła praktyka jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania warstwy 

zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. 

  - Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania 

nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji (przez przetarcia 

czy też nierównomierna fakturę na elewacji). 

 -Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy 

tynku. 

- Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów 

okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu 

przekątnych tych otworów. 

POŁACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI 

ELEMENTAMI BUDYNKU 

Miejsca połączeń ocieplenia ze stolarka okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i 

dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: 
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uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może 

dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy równych 

materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w 

które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 

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 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. 

WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego 

Wykonana warstwę zbrojona przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 

odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojona można gruntować dopiero po jej 

związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 

optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do 

czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach 

optymalnych). Po upływie tego okresu można przystąpić do nakładania tynku akrylowego. 

UWAGA 

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku do podłoża 

oraz ułatwia prace związane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz wyrównuje 

przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana 

powierzchnie przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z 

warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. 

Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 

Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy ubyciu 

wiertarki z mieszadłem. Grunty należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotka, lub wałkiem. 

Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czysta woda. 

Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków 

- Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym. 

-  Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 

 - Krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 

 - Krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, 

 - Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 

 - Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i 

wykonywania łączeń. 

UWAGA 

Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożadanych efektów. 

Sposób przygotowania silikonowej wyprawy tynkarskiej 

Bezpośrednio przed użyciem cała zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarka/ 

wiertarka wolnoobrotowa (wyposażona w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania 

jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na 

możliwość napowietrzenia masy. 

TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA AKRYLOWEJ STRUKTURALNEJ 

WYPRAWY TYNKARSKIEJ 



 116 

Przygotowana masę tynkarska należy rozprowadzić cienka, równomierna warstwa na podłożu, 

używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie paca ze stali nierdzewnej 

usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa, zebrany materiał można ponownie 

wykorzystać po jego przemieszaniu, równocześnie wyrównując powierzchnie 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 ubyciu pacy ze stali nierdzewnej. 

UWAGA 

Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku maja wyjątkowo 

niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy tynkarskiej. W przypadku ubycia 

tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególna 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, niepodanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 

 - Po nałożeniu na podłoże „świeży‖ tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia 

przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C. 

 - Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się 

zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 

oddziałujących czynników zewnętrznych. 

 - Należy odpowiednio dopasować swoje możliwosci 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 mozaikowego 

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. 

UWAGA! 

Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku maja wyjątkowo 

niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 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. 

5.6. Montaż systemów rynnowych z PVC 

Montaż rynien musi uwzględniać zjawisko termicznych zmian długości elementów, należy 

niwelować je poprzez zastosowanie kompensacji, dających możliwość przemieszczania się 

elementów systemu rynnowego. W rynnach swobodę przemieszczeń uzyskuje się w połączeniach 

rynny z kształtkami rynnowymi, realizowanymi jako połączenia na uszczelkę. Ponadto uchwyty 

rynnowe z PVC, poza podtrzymywaniem rynny, służą do liniowego prowadzenia wydłużającej 
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się rynny. W rurach spustowych możliwość kompensacji zapewnia luz montażowy w połaczeniu 

rynna - złaczka rurowa. 

Wytyczne dotyczące montażu: 

1. Na desce czołowej należy zaznaczyc położenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w 

odległości 60 cm, zamontować uchwyty rynnowe. 

2. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące się w położeniu najbardziej oddalonym od leja. 

Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m). 

3a. Zamontować na desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość miedzy uchwytami 

nie może przekraczać 60 cm). 

3b. Istnieje możliwosc wykonania mocowań bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej. W tym 

celu uchwyt rynnowy należy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej do spadku 

dachu. Odległość miedzy listwami nie może przekraczać 60 cm (spadek rynny 0,3%). 

4. Należy rozplanować rozmieszczenie złączek i narożników. Potrzebna długość rynny odciąć za 

pomocą piłki do metalu, uwzględniając z obu stron rynny zakład rynny w kształcie: po 8 cm dla 

rynny 125 i 150 mm, oraz po 3 cm dla rynny 75 mm. 

5. Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywiniecie rynny wetknąć przedni nosek 

uchwytu i obrócić rynnę do tyłu, a_ do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu. 

6. Jeśli uszczelki nie są fabrycznie klejone, zamontować uszczelki w kształtkach rynnowych i 

dokładnie wcisnąć w rowki. Uszczelki pokryć cienka warstwa środka poślizgowego. 

7. Założyć lej spustowy. Tylna krawędź leja założyć na tylne wywiniecie. Obrócić lej do przodu, 

aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu 

rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce. 

8. Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Złączkę założyc na tylnym wywiniecie rynny i 

obracając ja do przodu zacisnąć na przednim wywiniecie rynny. Długość zakładu rynny w 

złączce wykonać zgodnie z oznakowaniem. Jeżeli długość uchwytu od połączenia jest większa od 

15 cm - należy zamontować dodatkowy uchwyt. 

9. Zamontować narożniki na rynnie. Włożyć tylne wygięcie rynny w głąb kształtki i zatrzasnąć 

jej przednie wywiniecie w czołowym wywiniecie kształtki. Możliwy jest montaż narożników na 

ziemi i zawieszenie na uchwytach całego systemu. 

10a. Zamontować denka prawe i lewe. Denko zmontować przez wsuniecie tylnego wywinięcia 

denka w tylne wywiniecie rynny, a następnie obrócić denko, aż do zatrzaśnięcia na przednim 

wywinięciu rynny. 

10b. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakończenia rynny. Przednie wywiniecie 

denka wsunąć w przednie wywiniecie rynny i obrócić denko w głąb rynny aż do zatrzaśnięcia na 

tylnym wywinięciu rynny. 

11. Zamontować rurę spustowa łącząc ja z lejem spustowym za pomocą złączki rurowej. Obejmy 

rur mocować na przewężeniu mufy w złączce. Obejmy mocować do ścian za pomocą haków z 

wkrętem. Rozstaw mocowań rury spustowej do ścian budynku, co 2 m. 

12. Odcinki rur łączyć za pomocą złączek rurowych. Obejmy mocować na przeweżeniu mufy w 

złączce. W tym celu należy zostawić ok. 6 mm luzu w połaczeniu rura spustowa – złaczka 

rurowa. 

13. Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze 

spustowej, należy zamontować ja w ten sposób, aby była możliwość przesuwu rury w obejmie. 

14.Jeżeli rura spustowa nie może być zamontowana bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: 

przy wystającym okapie), to połączenie należy wykonać za pomocą dwóch kolanek i odcinka 

rury spustowej. 
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15. Montując trójnik lub rewizje, należy mocować ja do ścian budynku przy pomocy obejmy z 

hakiem. Obejmę zamontować na przewężeniu mufy w złączce. Zapewnić ok. 6 mm luzu w 

połaczeniu. 

16. Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Obejmę zamontować na przewężeniu mufy. 

17. Listwy okapowe z PVC przybić do deski okapowej. Gwoździe wbijać w otwory perforacji w 

listwie. Pomiędzy główka gwoździa a listwa zachować luz ok. 1 mm. Listwy łączyć na zakład 

szer.  

5-10 cm. 

Uwagi: 

• W przypadku montaż systemu rynnowego na budynku z pasami podrynnowymi, wykonanymi z 

ocynkowanej blachy - wymagane jest pomalowani pasów, lub stosowanie blach powlekanych. 

• W rejonach obfitych opadów śniegu, zalecane jest montowanie na dachu płotków śnieżnych 

zabezpieczających przed zsuwaniem się śniegu. 

• Stosowanie elementów pochodzących od innych producentów i niewchodzacych w skład oferty 

grozi pogorszeniem cech użytkowych. W takich przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrola powinna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych 

producenta. 

Sprawdzaniu podlega m.in.: 

 -Zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa, 

Sprawdza się przez porównanie wykonania robót z dokumentacja opisowa, rysunkowa 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 

zaprawa klejowa itp. 

Kontrola jakości styropianu 

Kontrole jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normowymi określonymi w PN-

B-20130. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom: 

- długość do 5000mm –  

- szerokość do 1500mm –  

- grubość od 10mm do 1000mm, co 5mm – dopuszczalne odchyłki grubości: 

- – dla płyt o grubości od 10 mm do 15 mm, 

-  mm – w przypadku płyt o grubości 20 mm do 100 mm, 

- 1,5 mm – dla płyt wodoodpornych grubości od 15 mm do 1000 mm; 

Dopuszczalne odchyłki płyt styropianu wodoodpornego podano we wcześniejszych akapitach 

niniejszego opracowania. Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o 

następujących 

wymiarach: 

- głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5 mm, 

- łączna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1m2 płyty, 

- powierzchnia największej dopuszczalnej wady: 10 cm2; 

7. OBMIAR ROBÓT 
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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 ulęgających zakryciu, powłoki malarskie, złącza ulęgające 

zakryciu itd. 

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 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie z ocena 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów. 

Podstawa płatności za wykonanie 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 podstawa do 

wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – filce maty 

i płyty z wełny mineralnej. 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe (PS-E). 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczenia. 

PN-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. 

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 _aluzji 

– obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda 

uproszczona. 

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. 
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PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

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 niepalności 

materiałów budowlanych‖. 

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

elementów budynku. 

Wymagania ogólne i klasyfikacja‖. 

PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania‖. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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WYKONANIE CHODNIKÓW OKAPOWYCH I 

WEJŚCIOWYCH 

CPV –45233222-1 

Roboty w zakresie układania chodników 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

chodników okapowych i podejścia przed drzwiami wejściowymi dla rozbudowy i nadbudowy 

budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na 

działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania 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: 

- podbudowa z kruszywa łamanego, 

- chodniki z kostki betonowej 

- obrzeża betonowe 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00. „Wymagania ogólne‖ pkt 2. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania , 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru .  

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów .  

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

potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru .  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę . 

2.3.Wariantowe stosowanie materiałów .  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru . 

2.4. Betonowa kostka brukowa  

2.4.1.Aprobata techniczna . 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej , wydanej przez uprawnioną jednostkę .  

2.4.2.Wygląd zewnętrzny .  

Struktura wyrobu powinna być zawarta , 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 . 
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2.4.3.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych . 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1 .  

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych .  

L

p. 

Cechy  Wartość  

1.  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach , MPa , co najmniej : 

a) średnia z sześciu kostek  

b) najmniejsza pojedynczej kostki   

 

60 

50 

2.  Nasiąkliwość wodą 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 

2.5. Obrzeża 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  [9] i BN-80/6775-03/01 [8] 

- żwir lub piasek do wykonania ław 

- cement wg PN-B-19701 [7] 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3] 

2.5.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży .  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży .  

Rodzaj  

wymiaru .  

Dopuszczalna odchyłka , m  

Gatunek 1  Gatunek 2  

I ± 8 ± 12 

B , h  ± 3 ± 3 

 

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 SST , PZJ lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkownika .  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkownika , tam gdzie jest to wymagane przepisami .  

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu , zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów .  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru Przy ruchu na drogach 

publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z Terenu Budowy .  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .  

5.Wykonanie robót . 

  5.1.   Zasada prowadzenia robót .  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 

wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych .  

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru projektu do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

ziemne .  

5.2.Przygotowanie podłoża .  

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01 – „Koryto 

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża‖ i SST D.02.00.00 – „Roboty ziemne‖ .  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy . Warunek nieprzenikania  należy sprawdzić wzorem :  

            D 

          -----  5  (1)    

 d 

w którym : 

D    - wymiar boku oczka sita , przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej , w mm , 

d      - wymiar boku oczka sita , przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża , w mm , 

 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony , należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą .  

5.3.Podsypka .  

Na podsypkę należy stosować piasku odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] . 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać w granicach od 3 do 5 cm . Podsypka 

powinna być zwilżona wodą , zagęszczona i wyprofilowana .  

5.4.Układanie nawierzchni i chodnika z betonowych kostek brukowych .  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek , możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru.  

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej  lub podłożu piaszczystym w taki sposób , 

aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm . Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej 

od projektowanej niwelety chodnika , gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu .  

Po ułożeniu kostki , szczeliny należy wypełnić piaskiem , a następnie zamieścić 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 osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem . Wibrowanie 
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należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek .  

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca .  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię . Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem ni wymaga pielęgnacji – może być zaraz 

oddany do użytkowania .  

6.Kontrola jakości robót .  

Kostka betonowa powinna posiadać atest producenta . Badania kostki użytej do budowy na etapie 

akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium Zamawiającego wybrane przy udziale 

Inspektora nadzoru  z 1000 sztuk kostki – 2 elementów losowo wybranych dla przeprowadzenia 

przez Zamawiającego następujących badań : 

wytrzymałość betonu na ściskanie  

nasiąkliwość betonu  

odporność na działanie mrozu  

Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy . 

Pozostałe materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji po względem jakości muszą 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym .  

Sprawdzenie równości nawierzchni . 

Sprawdzenie polega na niwelacji raz na każde 50 m² ułożonej nawierzchni i w miejscach 

wątpliwych .  

7.Obmiar robót .  

Jednostką obmiarową jest m² wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie .  

8.Odbiór robót .  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z :  

B-0231-000100 „Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej 

B-0231-000200 „Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej . Warunki techniczne wykonania i 

odbioru‖ .  

9.Podstawa płatności .  

Płatność za m² na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz oceny jakości 

wykonania robót i wbudowanych materiałów .  

Cena wykonania robót obejmuje :  

zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania  

oznakowanie prowadzonych robót  

profilowanie i zagęszczenie podłoża  

rozścielenie podsypki piaskowej  

ułożenie kostki betonowej  

wypełnienie spoin między kostkami piaskiem  

pielęgnacja wykonanej nawierzchni  

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót  

przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów przewidzianych w specyfikacji  

 

10.Przepisy związane .  

1. PN-B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenia ścieralności na tarczy Boehmego . 

2. PN-B-06250 Beton zwykły . 
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3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego . 

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

zgodności . 

5. PN-B-32250  Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw . 

6. BN-68/8931-01 Oznaczenia samochodowe . Oznaczenie wskaźnika piaskowego .  
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1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące jakości i 

warunków wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla rozbudowy i 

nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy 

zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja ma zastosowanie przy dokonywaniu 

odbiorów częściowych i końcowych robót okładzinowych. 

1.3. W zakres robót wchodzi 

Wykonanie instalacji grzewczej obejmuje: 

 montaż pieca wraz z osprzętem dla instalacji typu otwartego 

 wykonanie bruzd w ścianach i stropach pod przejścia, 

 wykonanie instalacji c.o. z jej wyposażeniem w grzejniki, 

 montaż zaworów regulacyjnych instalacji 

 wykonanie przyłączy do grzejników, 

 montaż zaworów termostatycznych, armatury odcinającej, 

 montaż odpowietrzników i zaworów spustowych 

 izolacja termiczna 

Należy zaizolować wszystkie przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania 

zgodnie z normą PN-00/B-02421 „Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń‖. Do izolacji 

zastosować otulinę z pianki poliuretanowej. 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i 

materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów 

działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego 

inwestycji. 

· Rury stalowe łączone poprzez skręcanie o średnicach od ø15mm d ø 40mm, 

· Rury miedziane łączone poprzez lutowanie kapilarne, o średnicach od ø12mm do ø35mm, 

· Zawory kulowe ø 40mm, ø 32mm, ø 15mm, firmy Oventrop 

· Grzejniki stalowe płytowe Purmo Ventil Compact CV11, CV22, CV33 wysokości 60 cm  

  z zaworami termostatycznymi typ 101 80 80 firmy Oventrop  

· Głowice termostatyczne firmy Oventrop 

· Odpowietrzniki automatyczne mosiężne w najwyższych punktach instalacji śr.15mm, 

· Otulina Thermaflex 

· Kocioł z palnikiem węglowym KDO ECONOMIK 50 o mocy 50kW firmy Kotły Zywiec 

· Naczynie wzbiorcze 15 l 

· Pompa 32 Poe80C 

· Odmulacz dn40 

· Zawór tójdrogowy firmy Oventrop 

· Przyrządy obmiarowe 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 

gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 

materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
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2.2. Składowanie materiałów 

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe. Rura musi być podparta na całej 

długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i rury należy składować w 

zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania: 

· narzędzia monterskie, 

· wiertarki, 

· pompa do prób hydraulicznych, 

· komplet narzędzi do prac spawalniczych, 

· rusztowanie lekkie przesuwane, 

· pomosty drewniane, 

· samochody skrzyniowe, 

· samochody dostawcze. 

4. TRANSPORT 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac budowy lub z 

hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem przeróbki instalacji c.o. w budynku. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, oraz „Instrukcją montażu producenta 

rur‖ a także "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych‖ cz. 6 

wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

· wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 

· wykonanie przejść i bruzd, 

· zamontowanie wsporników pod urządzenia. 

5.2. Roboty montażowe instalacji 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Poziomy rozprowadzające należy prowadzić z odpowiednim spadkiem. 

Trasy przewodów układanych w bruzdach i pod stropem powinny być zinwentaryzowane i 

naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przy przejściu przewodów przez ściany i stropy 

należy stosować tuleje ochronne. W tulejach nie mogą znajdować się żadne połączenia rur. 

Grzejniki montować do ściany zgodnie z instrukcją Producenta. Grzejniki należy zabezpieczyć 

przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Wykonanie izolacji cieplnej należy 

rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych prób protokółem odbioru. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji powinny być suche, czyste i nie uszkodzone. 

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną.  
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W kotłowni należy oznaczyć kolarami i graficznie kierunki przepływu czynnika grzewczego. 

Uwaga: Wykonawca robót dostarczy 300 kg paliwa dla celu rozruchu kotłowni i instalacji 

centralnego ogrzewania i c.w.u. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

· sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, 

· sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania zgodnie z projektem, 

· sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi, 

· kontrola wykonania izolacji cieplnej, 

· sprawdzenie szczelności instalacji, 

· sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę, 

· sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, 

· sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach na skutek wydłużeń 

cieplnych. 

6.2. Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania 

Próby wykonać przed izolacją przewodów, założeniem głowic termostatycznych i regulacją 

hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie 

starannie wypłukać aż do wypływu czystej wody. Następnie wypełnić wodą zimną uzdatnioną, 

dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w 

instalacji. Podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do wartości 

ciśnienia próbnego 0,6MPa. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze 

powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być 

odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. W 

razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy 

przez zaklepywanie doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i 

połączyć na nowo, wmontowując nową kształtkę łączącą a następnie przeprowadzić powtórną 

próbę hydrauliczną po czym instalację należy przepłukać wodą. Docelowo rurociągi napełnić 

wodą uzdatnioną. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. Należy sporządzić 

protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do 

odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o dokumentację projektową, protokoły pomiarowe, 

specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy 

uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót. Przyjęcie robót może nastąpić 

tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również 

wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi 

przepisami. 

8.0 PRZEPISY ZAWIĄZANE 

8.1 Normy 

PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia. 

PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia. 

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

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania. 
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PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze 

do 600 m3. 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. 

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

8.2. Katalogi 

· Katalog wyrobów branży instalacji sanitarnych. 

· Katalog osprzętu instalacyjno - sanitarnego. 

· Katalog rur, kształtek i sprzęt do c.o. 

· Katalog „Wymagania techniczne‖ COBTRI INSTAL – zeszyt 2 z sierpnia 2001 r. 

· „Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania‖, 

· Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL – zeszyt 6 z maja 2003 r. 

· "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". 

 



 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST.19 

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 

STALOWYCH 

CPV – 4526 2400-5 



 133 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące jakości i 

warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowych balustrad, podchwytów, dla rozbudowy i 

nadbudowy budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy 

zlokalizowanego na działce nr 1/2 w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja ma zastosowanie przy dokonywaniu 

odbiorów częściowych i końcowych robót okładzinowych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 

1360 z 

późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Stal konstrukcyjna 

Do konstrukcji stalowych stosować stal nierdzewną. Przewiduje się , że wszystkie elementy ze 

stali będą wykonywane w specjalistycznych zakładach – na budowie będzie odbywał się ich 

montaż. 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-

2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, 

PN-88/H-01105, a ponadto: 

2.2.1. Wyroby walcowane – kształtowniki 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, 

PNH/ 93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN–EN 

10056- 2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

- rury kwadratowe powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 

10219- 2:2000 
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Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 

- mieć stałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.2.Wyroby walcowane – blachy: 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 

- mieć stałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.3. Pręty okrągłe 

- pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

2.2.4. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 10025:2002. 

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

naderwać, 

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

- nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości 

większej. 

2.2.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni  

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 

2.3.1. Materiały do przygotowania powierzchni. 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 

technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 8504- 

1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. 

2.3.2. Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-

EN ISO 12944- 15:2001. 

2.4. Łączniki. 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto 

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-

91/M- 82341, PN-91/M-82342. 

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002,. 

- do łączenia konstrukcji stalowej z płytą betonową na widowni używać kotew HILTI. 

2.5. Materiały do spawania. 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
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759:2000. 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA -146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone 

przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i 

dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości, 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i 

wymaganiami producenta. 

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 

oraz 

PN-67/M-69356. 

2.6. Badania na budowie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.  „Wymagania ogólne‖ 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigników, 

podnośników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i 

trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 

aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.4. Sprzęt do robót spawalniczych. 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

3.5. Sprzęt do połączeń na śruby i kotwy HILTI. 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. Do kotew HILTI stosować urządzenia 

zalecane przez producenta (np. klucz dynamometryczny itp.). 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne‖p.4. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 

skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu 

itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania 

nadmiernych deformacji, naprężeń uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio 

zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne‖p.5. 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Zabezpieczenie przed korozją. 

Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna się mieścić w granicach +5ºC do 

+25ºC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza nie 

powinna być większa niż 80% 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi 

normami i zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a następnie zagruntowane za pomocą 

środków gruntujących. 

Warstwę nawierzchniową wykonać za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu 

malarskiego. 

Metody nanoszenia powłok malarskich: 

- malowanie pędzlem, 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. 

5.4. Połączenia spawane 

1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 

nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 

2. Wykonanie spoin. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% - dla spoin czołowych 

o 10% - dla pozostałych 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu i nawisy lica. 

3. Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie grani 
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- wymaganą technologię spawania 

może zlecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

4. Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

5.4. Połączenia na śruby. 

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej niż na 

dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i 

podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się 

ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.5. Połączenia kotwami Hilti. 

Konstrukcję stalową mocować do wieńca parteru kotwami Hilti wg wytycznych podanych 

przez producenta. 

5.6. Montaż konstrukcji. 

5.6.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

5.6.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan podłoża, 

- linie odniesienia rzędnych obiektu, 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi. 

5.6.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałych podczas 

transportu i składowania. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne‖ pkt.6. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00„Wymagania ogólne‖ pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne‖ pkt.8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 
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- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. „Wymagania ogólne‖ pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a) wykonanie konstrukcji jako całości 

- prace przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 

- scalenie elementów i ich spawanie, 

b) Transport konstrukcji 

- załadunek konstrukcji na środki transportu, 

- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

- usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

c) Montaż konstrukcji 

- prace przygotowawcze, 

- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 

- montaż wstępny z regulacją geometrii, 

- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 

- wykonanie innych połączeń (na śruby), 

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki 

techniczne dostawy. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary. 
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PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. 

Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e 

stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek. 

PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. 

PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ 

ogólny. 

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 

spawania 

łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN-7/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

 



 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące jakości i 

warunków wykonania i odbioru wentylacji dla rozbudowy i nadbudowy budynku 

wielofunkcyjnego na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 

w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja ma zastosowanie przy dokonywaniu 

odbiorów częściowych i końcowych robót okładzinowych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż elementów wentylacji dla przedmiotowego obiektu i będą obejmować: 

• instalacji wentylacji mechanicznej  

• przewody wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  

• kratki wentylacyjne nawiewne  

• kratki wentylacyjne wywiewne  

• kratki wentylacyjne nawiewne drzwiowe  

• czerpnie powietrza zewnętrznego  

• czerpnie ścienne, wyrzutnie  

• wentylatory dachowe  

• wentylatory kanałowe  

• izolacje kanałów  

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi takimi jak: 

Ogólna Specyfikacją Techniczną i Warunkami Technicznymi  

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydanymi przez COBRTI Instal  

(ISBN 83-88695-09-6)  

Wykonawca dostarczy  następujące dokumenty:  

• Świadectwa jakości producentów  

• Świadectwa i certyfikaty.  

• Protokoły badań.  

• Pomiar powykonawczy robót zanikowych  

• Świadectwo odbioru UDT  

• Protokoły pomiaru skuteczności wentylacji  

Rysunki i szkice robocze obrazujące detale techniczne rozwiązań dostawcy  

technologii oraz pozostawionych do decyzji wykonawcy co do sposobu wykonania. 

2. Materiały.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami  

Dokumentacji Projektowej i SST.  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich  

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty  

techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.  

2.1. Przewody wentylacyjne.  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy ocynkowanej.  

Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp..  

powierzchnia pokryć ochronnych powinna nie mieć ubytków, pęknięć, nalotów i tym  
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podobnych wad. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i  

zagnieceń. Wymiary przewodów powinny być zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.  

Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-76001. Wykonanie  

przewodów powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-03434. Połączenia przewodów  

powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-76002.  

2.2. Podpory.  

Podpory powinny się charakteryzować odpowiednią wytrzymałością wynikającą z  

odległości podparć i sztywności kanałów wentylacyjnych. Zamocowania powinny  

przenosić obciążenia przewodów i elementów instalacji, materiału izolacyjnego.  

Zamocowania muszą uwzględniać 1,5 krotny współczynnik bezpieczeństwa.  

2.3. Izolacje cieplne.  

Do połączeń elementów izolacji termicznej i do napraw uszkodzeń należy stosować  

samoprzylepne folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej przewodów  

wentylacyjnych powinny być przeznaczone do wykonywanych prac co powinno być  

uwidocznione w atestach materiałów.  

2.4. Urządzenia.  

Urządzenia muszą być dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji  

projektowej i obliczeniami sprawdzającymi, które należy przedstawić Inspektorowi  

nadzoru do akceptacji.  

Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji  

Projektowej  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego zastosowane w  

instalacji wentylacji powinny spełniać wymagania norm IEC odpowiednich do  

wyrobu.  

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać  

właściwe atesty higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w  

budownictwie.  

Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań  

materiałowych, które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania  

wynikającego z dokumentacji projektowej.  

Do montażu zastosować materiały podane w wykazie materiałowym.  

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 SST , PZJ lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru.  

4. TRANSPORT 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producentów na plac budowy lub z 

hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem wentylacji w budynku. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

· wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 
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· wykonanie przejść i bruzd, 

· zamontowanie wsporników pod urządzenia. 

5.2. Roboty montażowe instalacji 
Prace powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel  

z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń zaleconych przez dokumentację  

projektową..  

• Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wymagań i zaleceń zawartych w  

opracowaniu: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  

montażowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe‖ Arkady, Warszawa  

1998.  

• Wykonana instalacja nie może stwarzać zagrożenia pożarowego.  

• Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunki  

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych‖. Zeszyt 5. COBRTI –  

Instal, Warszawa, wrzesień 2002 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z  

06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  

robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.  

• Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodów instalacji oraz urządzeń wykona  

wykonawca wg własnego projektu z uwzględnieniem lokalnych warunków  

montażowych.  

• Montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń dostarczaną przez ich  

producenta.  

• Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej  

izolowanych termicznie.  

• Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem  

plastycznym. Przejścia przez dach wykonać poprzez podstawy dachowe o  

odpowiednich wymiarach. Przejścia przez dach uszczelnić.  

• Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi „Warunków technicznych  

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych‖ COBRTI Instal  

• Wyrównać opory hydrauliczne instalacji – regulacja wstępna.  

• Wykonać pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzględnieniem  

dopuszczalnych odchyłek temperatur.  

6. Kontrola jakości robót.  

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują  

odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu  

branży instalacyjnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania,  

obowiązujących i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących  

wykonywany zakres robót. Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach  

poglądowych jako np. poradnik.  

Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej  

instalacji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów,  

metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to  

dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. System jakości stosowany  

przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony  

zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia.  

Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych  

robót.  
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Należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatorów nie znajdują się żadne przedmioty,  

które mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Należy sprawdzić, czy  

wirniki obracają się swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu  

podłączeń elektrycznych należy sprawdzić:  

• Podłączenie silników (napięcia sieci powinny odpowiadać napięciom na  

tabliczkach znamionowych silników)  

• Sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów uziemiających między  

elementami konstrukcyjnymi zespołów wentylatorowych, a obudową centrali, w  

przypadku, kiedy zespół wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe amortyzatory  

• Przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być  

oddalone od wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane  

odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych  

• Sprawdzić kierunek obrotów wentylatorów - musi być zgodny z kierunkiem  

wskazań strzałki umieszczonej na obudowie wentylatorów (włączyć impulsowo  

wentylator).  

• Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie  

płyty rewizyjne urządzenia.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i 

uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

7.2. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysowa za przedmiot zamówienia. 

7.3. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z 

umowa. 

7.4. Podstawa do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 

opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

7.5. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów oraz jednostki 

obmiarowi podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach, zasady obmiaru i 

określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wykonawca ( kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku 

budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 

3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika 

budowy. 

8.2. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

8.3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1. jeżeli nie uniemożliwiaja one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2. jeżeli wady uniemożliwiaja użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub zadąć wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

8.5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 
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8.6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

8.7. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiaja użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

8.8. Badania odbiorcze. 

Wykonać następujące badania odbiorcze: 

Sprawdzić poprawność umocowania urządzeń 

Sprawdzić poprawność prowadzenia tras przewodów 

Sprawdzenie poprawności montażu urządzeń  

Wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 

Wykonać pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania 

Wykonać pomiary rezystancji uziemienia 

Wykonać próby działania poszczególnych urządzeń oraz instalacji 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne‖. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

o przekroju prostokątnym – Wymiary  

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

o przekroju kołowym – Wymiary  

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i  

badania.  

PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  

wentylacyjnych blaszanych.  

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –  

właściwości mechaniczne.  

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące  

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.  

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe  

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

Pr EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów –  

Wymagania wytrzymałościowe.  

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.  

Wymagania, badania, oznaczenie  

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu  

strumienia powietrza w przewodzie  

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady  

wykonywania i oznaczania  

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.  

Podział, nazwy i określenia  

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne  

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
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zewnętrznego  

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i  

użyteczności publicznej. Wymagania  

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.  

Wymagania techniczne  

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w  

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania  

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i  

badania przy odbiorze  

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i  

badania  

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek  

wentylacyjnych blaszanych  

6  

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości  

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne  

metody badań  

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w  

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem  

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w  

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach  

Inne dokumenty  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z  

późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w  

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-  

montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  

• Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za  

pomocą pokryć malarskich - KOR-3A.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I –  

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II –  

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988 r.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania  

techniczne COBRTI Instal.  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru  

technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r 

 

 

 

 

 

 



 147 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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CPV – 4526 2120-8 
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1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące jakości i 

warunków wykonania i odbioru rusztowań zewnętrznych dla rozbudowy i nadbudowy budynku 

wielofunkcyjnego na boisku sportowym „Olimpia‖ Truskolasy zlokalizowanego na działce nr 1/2 

w miejscowości Piła Pierwsza , gmina Wręczyca Wielka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja ma zastosowanie przy dokonywaniu 

odbiorów częściowych i końcowych robót okładzinowych. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montaży i demontażu rusztowań zewnętrznych dla wykonania docieplenia ścian 

zewnętrznych rozbudowywanego budynku.  

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Układanie 

płytek winno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania 

norm i instrukcje producenta. 

2. MATERIAŁY 

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest, dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Do robót ociepleniowych należy zastosować rusztowania stojące, ramowe, elewacyjne, 

posiadające certyfikat bezpieczeństwa B. 

Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy, podesty robocze, poręcze podłużne 

i poprzeczne, stężenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe oraz osłony z siatki. 

Kompletność rusztowania, stężenia oraz zakotwienie muszą być zgodne z planem BIOZ. 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 

powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. 

Transport pionowy elementów rusztowana powinien odbywać się przy pomocy wciągarek 

elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udźwigu. 

5. ZAKRES ROBÓT - WZNOSZENIE I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań 

określoną dla danego systemu. 

W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami montażowymi, określonymi 

przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować projekt techniczny montażu 

rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stężenie 

układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowanie musi zapewniać komunikację pracowników na 

czas prowadzenia robót. Rusztowanie musi być podłączone do sprawnej instalacji odgromowej 

budynku. W przypadku braku, należy wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania. 

Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach. 

Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić: 

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 
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- bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i ciągami 

pieszymi), 

- osiatkowanie rusztowania, 

- transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 

- oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Czynności: 

- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego 

samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza. 

- rusztowania muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową dla danego systemu 

rusztowania, 

- rusztowania muszą być zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w wymaganiach ogólnych SST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rusztowania stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 

(kierownika budowy). Dokumentem stwierdzanym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest 

protokół odbioru rusztowania. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w wymaganiach ogólnych SST. 

10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

· PN-M-47900-1/1998, 

· PN-M-47900-3/1998, 

· PN-M-47900-4/1998, 

· Rozporządzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych 

i drogowych. 


