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WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, 
Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie wykonawczym dla segmentu 
3,4,5 
 
Inwestor :  

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. 
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 4 

Dane ogólne: 
 

Budynek „A” zlokalizowano na działce 2138 obr.1 Barlinek. 

• technologia wykonania budynku tradycyjna – ściany murowane z pustaków 
ceramicznych, stropy żelbetowe, wylewane. 

• budynek 3 -klatkowy, całkowicie podpiwniczony, w kondygnacji piwnic 
zaprojektowano komórki lokatorskie, wózkownie, pomieszczenia na rowery, 
pomieszczenia techniczne 

• wysokość zabudowy – 4 kondygnacje nadziemne 

• dach stromy o nachyleniu połaci 450Dane liczbowe : 

 

BUDYNEK 1 
- powierzchnia zabudowy całego budynku    -  849,7 m2 
- powierzchnia zabudowy segmentów 3,4 i 5    -  496,5 m2 
- powierzchnia netto segmentów 3,4 i 5     - 1720,4 m2 
- powierzchnia użytkowa segmentów 3, 4 i 5 (mieszkania)  - 1465,9 m2 
- powierzchnia ruchu (klatki schod., korytarze)    - 258,6 m2 
- powierzchnia pomieszczeń przynależnych (komórki lokat.)  - 249,5 m2 
- powierzchnia usługowa (pom. techniczne, pom. pomocnicze) - 35,1 m2 
- powierzchnia całkowita segmentów 3,4 i 5    - 2466,7 m2 
- kubatura całego budynku       - 11648,7 m3 
- kubatura segmentów 3,4 i 5      -  6693,8 m3 
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1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
SST: 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

Nr 
działu 

Opis 

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

451-1  ROBOTY ZIEMNE 

452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

452-1  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 
452-2  KONSTRUKCJE DREWNIANE 
452-3  KONSTRUKCJE I ELEMENTY STALOWE 
452-4  ZBROJENIE 
452-5  ROBOTY MUROWE 
452-6   HYDROIZOLACJE  
452-7  IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 
452-8  PODŁOŻA I PODKŁADY 
452-9  ELEWACJA  
452-10 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
452-11 RUSZTOWANIA 
342-12 OKŁADZINY Z PŁYT GK 

454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

454-1  TYNKI WEWNĘTRZNE 
454-2  POWŁOKI MALARSKIE 
454-3  OKŁADZINY CERAMICZNE  
454-4  PANELE PODŁOGOWE 
454-5  STOLARKA I ŚLUSARKA 

454. ZAGOSPODAROWANIE 

454-6  KORYTOWANIE 
454-7  PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
454-8  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 
454-9  ZIELEŃ 
454-10 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

454. INSTALACJE 

455-1  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE 
455-2  INSTALACJA WOD-KAN 
455-3   INSTALACJA C.O 
455-4  SANITARNE SIECI ZEWNĘTRZNE 
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1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację (zawierającą również rysunki), będącą 
załącznikiem do SIWZ. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 
kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do 
działania jako Inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić 
lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy 
(jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 
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. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
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Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w 
Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to 
tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 
Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 
Umową. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących 
część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale 
nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę  
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Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w 
Akcie Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które 
są załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 
 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi 
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodno ść robót z PB, PW i ST 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz 
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. 
protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1.  Dokumentacja 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację 
projektową: 
a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
2.2.  Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót 
nie podlega odrębnej zapłacie. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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2.3.  Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna 

Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 

 

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i 
kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
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natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpo żarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 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 zdrowie osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1.  Materiały 

Akceptowanie u żytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
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badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
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Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
− współpracę i pomoc Wykonawcy, 
− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
 
3.3.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB i PW, wymaganiami 
ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskie go 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych 
normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy. 
 
5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

5.1.  Zasady kontroli jako ści i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW. 
 
5.2.  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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera 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. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 
5.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
 
5.4.  Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwesto rskiego 

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
 
5.6.  Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w OST i SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
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5.7.  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 

Ksi ęga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
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Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
− numerem kolejnym karty, 
− podstawą wyceny i opisem robót, 
− ilością przedmiarową robót, 
− datą obmiaru, 
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, 
− korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
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Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
6.2.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
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. 
 
6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
6.4.  Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
                długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
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Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 
7.3.  Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
 
7.4.  Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. 
niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor 
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
7.5.  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 odbioru ostatecznego. 
 
7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
− Obmiar robót (jeśli wymagany), 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
− Protokóły prób i badań, 
− Protokóły odbioru robót zanikających, 
− Rozliczenie z demontażu, 
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
− Wykaz przekazywanych kluczy, 
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB oraz PW. 
Cena obejmuje: 
− robociznę, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

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

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół 
Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu 
warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona według wzoru: 

Is = ρd/ρds 
gdzie: 

ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

 
1.4.  Zakres robot obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmują: 
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
− wykonanie wykopów pod fundamenty, 
− zabezpieczenie wykopu pod fundamenty, 
− wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich  
− zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego, 
− zasypanie wykopów, 
− wywóz nadmiaru ziemi, 
− utylizację ziemi. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego 
sąsiednich budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas 
całego procesu budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w 
szczególności ich osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy 
zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 
chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów 
przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji 
w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 
Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

 
2.1.  Zasady wykorzystania gruntów 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, 
jeżeli tylko spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w 
stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające 
frakcje powyżej 100 mm.  
Przy określaniu przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy 
uwzględniać mechaniczne właściwości gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i 
wytrzymałość gruntów na ścinanie, w celu ustalenia równowagi i stateczności budowli 
ziemnych (lub skarp wykopu). 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów.  
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Grunty przydatne do budowy nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych lub 
gdy w obrębie placu budowy brakuje miejsca do ich składowania i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 
będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na stały odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na odkład należy 
do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie.  
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
 
 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 
czasie odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek 
podsiębiernych o pojemności łyżki 0,6m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać 
ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 
− łopaty, 
− kilofy itp. 
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inspektora np.: 
− ubijadła mechaniczne, 
− małe walce wibracyjne. 
Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.: 
− Samochód samowyładowczy 5t 
− Spycharka gąsienicowa 75KM 
− Spycharka gąsienicowa 100KM 
 
4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportowych (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, samochody wywrotki 
lub inne) oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Używane środki transportu 
nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków na oś. 
Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu 
powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w 
odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą 
powinien wynosić co najmniej 1,5 m.  
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane 
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przez Inspektora Nadzoru lub na odkład tymczasowy, przygotowany do składowania 
gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów.  
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, 
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 
Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub 
ścianką szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy 
ścian wykopu z uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone lub przewidziane w 
projekcie organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych 
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z 
placu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo 
należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem 
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub 
geologa, który ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje 
zgodność układu warstw gruntowych i parametrów geotechnicznych z dokumentacją 
geotechniczną. W związku z powyższym dokumentacja geotechniczna musi być w 
posiadaniu Kierownika budowy. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po 
wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda 
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych 
powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego 
parametrów technicznych. 
 

5.2.  Roboty pomiarowe 

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i 
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wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z 
naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie 
punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy. 
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie 
nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona 
przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne 
ich oznaczać z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane 
na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego 
położenia, i był chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany 
Kierownikowi budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu Wykonawcy przed 
rozpoczęciem robót ziemnych. 
 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
a) wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej 
osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych 
oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi 
zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i 
podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 
b) wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, 
obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli lub jej części, 
c) wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów 
wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, że 
obowiązkowo repery wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego 
projektowanego obiektu, 
d) wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, 
zboczy itp. 
Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu 
do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne 
elementy lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała 
możliwość pełnego korzystania z tych punktów przez cały czas trwania budowy 
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak 
i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych 
robót ziemnych lub jej etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność 
pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika 
budowy. 
 
Wyznaczanie konturów obiektów inżynierskich 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny Zamawiającego i potwierdzone 
protokolarnie zapisem w dzienniku budowy 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                     ST 451-1 
 

30 

Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być 
wykonane tylko do realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, że dokładność 
wyznaczania charakterystycznych punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować: 
a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych, 
b) wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich. 
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
b) punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu, 
c) wymiary między punktami załamania obrysu budowli, 
d) wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych 
terenowej siatki geodezyjnej, 
e) rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu 
zerowego budowli i do układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów 
projektowych. 
Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone 
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u Kierownika budowy 
oraz u Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy 
wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna być 
również przekazana kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie przydzielonego mu 
obiektu. 
Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania 
robót budowlanych, wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z 
dokładnością ±1,0cm 
 
Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 
Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z 
rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 
krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp 
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu 
 
Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami 
i zgarniarkami), należy wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp 
lub krawędzi wykopu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu i 
krawędzie nasypu. 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować 
na bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych 
wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 
 
Wyznaczanie konturów wykopów szerokoprzestrzennych 
Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu 
osiowego wykopu za pomocą palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz 
wyznaczyć również za pomocą palików punkty przecięcia się skarp zewnętrznych wykopu 
z powierzchnią terenu. 
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Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być ustawione po obu stronach 
wykopu na zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać 
stopniowo w głąb wykopu w miarę jego wykonywania. 
 
Wyznaczanie konturów nasypów 
Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy 
szablonów, w których położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być 
dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposób, aby wyznaczały wymaganą wysokość 
nasypu. Skarpy nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do palików. 
W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót 
ziemnych. 
Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego 
gruntu, to przy wyznaczaniu konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego 
korony oraz wysokość nasypu powiększone o wartość przewidywanego osiadania nasypu. 
Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp 
powinno być dokonane dla każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem 
położenia zmiany pochylenia skarpy. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu stałych robót ziemnych (lub ich etapu) powinna być sporządzona przez 
wykonawcę robót dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy 
na placu budowy, szkice sporządzone przez obsługę geodezyjną na terenie budowy, 
sprawozdania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru itp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili 
przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić 
integralną część dokumentacji wykonanego obiektu. 
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i 
inwestora wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej. 
 

5.3.  Roboty przygotowawcze 

 

Oczyszczanie terenu 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
a) wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza 
obręb przyszłych robót ziemnych, 
b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w 
obrębie placu budowy, 
c) wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie 
ogrodzeń, jeżeli takie znajdują się na terenie budowy 
d) przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń 
nadziemnych lub podziemnych, które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych 
lub w późniejszej eksploatacji danego obiektu. 
Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z 
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te urządzenia należą 
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W przypadku gdy na obszarze przyszłych robót ziemnych znajduje się tereny 
zadrzewione, oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewów powinno być dokonane w 
porozumieniu z właściwymi organami administracyjnymi. 
Pnie drzew i krzewów powinny być wykarczowane; dopuszcza się pozostawienie w 
gruncie pni drzew, i krzewów o średnicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony 
jest pod nasyp o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny być 
ścięte w tym przypadku nie wyżej niż 10 cm nad powierzchnią terenu 
Karczowanie drzew o wartości opałowej zaleca się wykonywać sprzętem mechanicznym, 
a gdy jest to możliwe metodą wywracania rosnących drzew. Karczowanie drzew oraz pni 
po drzewach ściętych powinno być wykonywane w okresach, w których grunt jest nie 
zamarznięty 
Krzewy i młode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrębie placu budowy 
lub na innym terenie powinny być wykopane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia w 
późniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym 
 
Usuwanie z placu budowy obiektów i przedmiotów stanowiących przeszkodę przy 
robotach ziemnych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 
projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania, na którym naniesiono 
istniejące uzbrojenie terenu. 
Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejące 
fundamenty, piwnice itp., znajdujące się na obszarze, na którym mają być wykonywane 
roboty ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na 
terenie lub na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą 
być usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że poziom, na 
którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, nie powinien być 
zagłębiony więcej niż 1 m w stosunku do poziomu osiągniętego przy wykonywaniu 
wykopu. 
Nie należy usuwać stałych kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez 
uzgodnienia z właścicielami powyższych sieci, a roboty ziemne należy wykonać w sposób 
uzgodniony z instytucją sprawującą nadzór nad tym urządzeniami. 
Budowle lub pozostałości fundamentów, ścian, murów i inne obiekty mogą nie być 
usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostało 
przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do 
wiadomości przez organa państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 
podziemnych lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji 
technicznej (urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych 
instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne 
prowadzenie robót. 
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych instalacji 
kierownik robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i 
poziomie, w jakiej mogą być wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 
techniczny. 
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego 
kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i 
zapobiegnięciu jego uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopów, w celu ustalenia 
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położenia przewodów, powinno być dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez 
użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do odspajania gruntu. 
W przypadku, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy 
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, 
miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić 
niezwłocznie właściwy organ władzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika 
budowy, najbliższą jednostkę saperską i Policję. 
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do 
dalszego użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien 
powiadomić Zamawiającego lub Wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego 
postępowania. 
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
archeologiczne należy przerwać roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomić Inwestora i 
władze konserwatorskie. 
Tryb postępowania w takim wypadku regulują postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. 
zmianami). Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy należy: 
- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
- niezwłocznie zawiadomić o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójt (burmistrza, prezydenta miasta), 
- wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w 
terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte 
zawiadomienie,  
- wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia 
przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu, 
- jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin 
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 
 
Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 
budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2 0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubości 5 - 10 cm lub 
kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5 - 10 cm. Zebraną darninę zaleca się 
ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej 
zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją 
docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy 
należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować 
w pryzmach o szerokości ok. 1,0 m, i wysokości do 0,6 m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, 
jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których 
darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenów zielonych po wykonaniu 
robót. Nadmiar ziemi roślinnej należy usunąć z terenu inwestycji. 
Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych 
opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię 
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roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
 
Usuwanie kamieni i gruzu 
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy 
jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót oraz w przypadku, gdy ma być 
wykonywany nasyp, a kamienie sięgają wyżej niż 1/3 wysokości nasypu. Usuwanie 
kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają 
wykonywanie wykopów, może być dokonywane za pomocą maszyn przez rozkruszenie. 
Jeżeli na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych od 
padów, to powinno być ono usunięte z miejsca wykonywania robót ziemnych, jeżeli 
stanowi źródło zagrożenia lub jeżeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju 
odpadów na placu budowy. 
 
Przygotowanie dróg dojazdowych 
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robót powinny być przygotowane w sposób 
podany w projekcie organizacji placu budowy. 
 
 

5.4.  Wykonanie wykopów – zasady prowadzenia robót 

 

Odspajanie gruntów 
 
Ręczne odspajanie gruntów 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia przystosowane do tych robót 
i sprawne: 
- do odspajania gruntów mało zwięzłych; szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 
zaokrąglony, 
- do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, 
kilof, 
- do odspajania skał: kliny, drągi. 
 
Mechaniczne odspajanie gruntów 
Młotki pneumatyczne i lekkie, średnie i ciężkie powinny być stosowane do odspajania 
gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych 
do usunięcia z placu budowy. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do 
młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczególności przy wykonywaniu robót 
ziemnych liniowych, mogą być stosowane zrywarki, używane do: 
a) rozluźniania gruntów na określoną głębokość jako prac przygotowawczych do użycia 
spycharek, równiarek, zgarniarek lub koparek 
b) do usuwania korzeni, krzewów i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach, 
c) zrywania nawierzchni starych istniejących na placu budowy, nie wyłączając 
nawierzchni betonowych. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotami pneumatycznymi należy przestrzegać stosownych 
przepisów BHP. 
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Odspajanie gruntów metodą strzelniczą 
W przypadku gruntów skalistych, których odspojenie za pomocą maszyn roboczych nie 
jest możliwe lub jest bardzo pracochłonne, oraz w przypadku rozluźnienia gruntów 
zamarzniętych, odspojenie gruntów może być dokonywane za pomocą materiałów 
wybuchowych. Na wykonywanie odspajania gruntów przy pomocy materiałów 
wybuchowych należy uzyskać zgodę odpowiednich władz. 
Odspajanie danego rodzaju gruntu i na danym placu budowy powinno być wykonywane 
zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez właściwy urząd, w której powinny być również 
określone warunki bezpiecznego wykonywania robót strzałowych i odpowiedzialność osób 
obsługujących i nadzorujących roboty strzelnicze, legitymujących się niezbędnymi 
uprawnieniami do prowadzenia robót strzałowych. 
 
Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu 
 
Wydobywanie gruntu koparkami 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, 
rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o 
pracy cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o 
zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy 
Zaleca się stosowanie: 
a) koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów 
sypkich i gruntów pobieranych z hałdy 
b) koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia 
w przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót 
ziemnych koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do 
wykonywania wykopów melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych 
c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów 
torfiastych poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów 
fundamentowych. Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i 
rozładowywania materiałów sypkich 
d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz 
do wykonywania wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania rowów 
i dołów fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów 
ciężkich zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być 
również stosowane do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych. 
e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów 
luźnych i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie 
koparek wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i 
celowości użycia tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego 
typu nie należy stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych. 
 
Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę 
przez: 
a) stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
b) unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 
c) zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 
d) utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 
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e) prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków 
transportu. 
Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby na stępowało całkowite napełnianie czerpaka 
gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie 
powinna być większa od największej wysokości kopania łyżką koparki. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. 
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie 
podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są 
niedopuszczalne. 
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na 
podłoże gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej  
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były 
bezpieczne odstępy: 
a) w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1.0 m. 
b) między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 
0,80 m, 
c) między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 
Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich 
pracy: 
a) do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy mający 
odpowiednie uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP, 
b) koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do 
nich osób postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis 
ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 
c) przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 
przemieszczania jest zabronione, 
d) zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona, 
e) przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia 
się nawisów gruntu. Powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy 
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 
f) przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, 
koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, 
g) czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko 
po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 
h) łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki 
nie powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni 
samochodu w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku 
kamiennego. Wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być 
dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki, 
i) po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, 
zablokować podwozie i kabinę zamknąć. Operatorowi koparki nie wolno opuścić swego 
stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy 
zablokowanych hamulcach. 
 
Przemieszczanie gruntu ładowarkami 
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Do przemieszczania rozluźnionych gruntów w trakcie wykonywania robót ziemnych mogą 
być stosowane ładowarki hydrauliczne na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. 
Dopuszcza się zwiększenie zakresu prac ładowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po 
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzęt (np. w urządzenie zrywakowe). 
Zaleca się łączenie pracy ładowarki z pracą spycharki. 
 
Przemieszczanie gruntu równiarkami 
Równiarki mogą być stosowane do wykonywania prawie wszystkich robót ziemnych, a w 
szczególności do: 
a) wyrównywania wszelkich skarp wykopów, nasypów oraz dokładnego profilowania 
budowli ziemnych, 
b) wyrównywania i zgarniania gruntów nasypach, 
c) wykonywania wykopów i nasypów niskich przy niewielkich odległościach przewozu 
gruntu, 
d) rozścielania i mieszania piasku, żwiru itp. materiałów sypkich, 
e) utrzymania w stanie przejezdnym dróg transportowych, 
f) stabilizacji gruntów, 
g) wykonywania rowów odwadniających, 
h) rozprowadzania gruntów roślinnych po powierzchni terenu. 
Równiarki mogą być stosowane do wykonywania robót ziemnych w kombinacji z innymi 
maszynami, np. z przenośnikami taśmowymi. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych równiarkami należy przestrzegać, aby w czasie 
sprawdzania lub naprawy równiarki silnik był wyłączony, a cięższe prace, jak np. 
przestawianie noża lemiesza, było wykonywane przez dwie osoby. 
Mechanizmy robocze równiarki i droga jej posuwu powinny być dobrze oświetlone, 
obowiązkowo w czasie złej pogody, o zmroku i w nocy. 
 
Stosowanie sprzętu innego rodzaju 
Przy wykonywaniu robót ziemnych może być stosowany inny rodzaj sprzętu, jak np. walce, 
przenośniki taśmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzętu omówiono przy 
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót ziemnych i wynika to z organizacji placu 
budowy. 
 
Transport ukopanego gruntu 
Ogólne i szczegółowe zasady transportu gruntów z wykopów opisano w p. 4.2 Transport 
gruntów. 
 
 

5.5.  Wykonywanie nasypów 

Zasady ogólne 
 
Przygotowanie podłoża pod nasypy 
W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i 
przygotowany w sposób określony w p. Roboty przygotowawcze. 
Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce 
powinien być nasypany i ubity grunt określony w projekcie. Jeżeli projekt nie przewiduje 
wymiany gruntów słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero w fazie wykonywania robót 
ziemnych, roboty powinny być przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                     ST 451-1 
 

38 

toku postępowania. W przypadku pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu 
powinny być przeprowadzone zabiegi zapewniające wymaganą stateczność podłoża. 
Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia w 
nasypie budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle 
przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed wykonaniem 
nasypu w miejscu przewidywanej ich lokalizacji. 
W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one 
zapewniać: 
a) poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie 
eksploatacji (np. odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.), 
b) poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn do 
robót ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu). 
Urządzenia odwadniające wymienione w p. a) powinny być wykonane w sposób określony 
projektem. 
Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym 
gruntem ziarnistym, dobrze zagęszczonym. Powiązanie istniejącego nasypu z jego 
dosypywaną częścią powinno być dokonane w sposób schodkowy. 
 
Wybór gruntu i innych materiałów do wykonywania nasypów 
Do wykonywania nasypów można stosować bez ograniczeń grunty kamieniste z twardych 
gatunków skał i grunty gruboziarniste żwiry, piaski i piaski gliniaste. 
Do wykonywania nasypów nie należy stosować: 
 iłów i glin zwięzłych o granicy płynności większej niż 65%, 
 torfów, gruntów z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntów w masie 
szkieletu gruntowego poniżej 1600 kg. 
Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien być w stanie powietrznosuchym i nie 
zamarznięty. 
Grunt, który jest przeznaczony do budowy nasypów, nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń i powinien być o wilgotności naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w 
którym powinien być zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem. 
W przypadku gdy grunt nie ma właściwej wilgotności, należy go nawilżyć i należy 
zastosować odpowiednio dobrany sposób zagęszczania. 
Grunty o różnorodnych właściwościach powinny być układane warstwami o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. 
Poszczególne warstwy gruntu w nasypie powinny być układane w zasadzie warstwami 
poziomymi o stałej grubości; nachylenie warstw gruntu w kierunku podłużnym nasypu nie 
po winno wynosić więcej niż 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie więcej niż 5% 
dla gruntów sypkich i 2 - 4% dla gruntów spoistych. 
W przypadku gdy nasyp stanowi podłoże do wykonania nawierzchni utwardzonej 
(drogowej lub innej), górna warstwa nasypu na grubości co najmniej 0,5 m powinna być 
wykona na z gruntów sypkich o dużym wskaźniku wodoprzepuszczalności, w razie braku 
takiego gruntu górna warstwa nasypu powinna być stabilizowana na grubości co najmniej 
10 cm. 
Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokości nasypu powinny być 
uwzględnione poprawki na osiadanie podłoża i korpusu nasypu; jeżeli poprawek na 
osiadanie gruntu nie podano w projekcie, powinien ustalić je kierownik budowy w 
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. 
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Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie 
Rozmieszczenie gruntów w nasypie powinno być zgodne z projektem. 
W przypadku gdy projekt nie określa dokładnego rozmieszczenia gruntów w nasypie, 
powinno ono odpowiadać następującym warunkom: 
- grunty drobnoziarniste mało przepuszczalne powinny być układane w środku, a 
grunty gruboziarniste bliżej skarp nasypów, 
- grunty spoiste powinny być przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwą 
ochronną z gruntów sypkich, o grubości warstwy nie mniejszej niż 1,0 m, 
- grunty znajdujące się w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw 
ułatwiających poślizg lub filtrację wody, 
- grunty ułożone obok siebie w nasypie powinny być o takim uziarnieniu, aby nie 
powstawały odkształcenia nasypu pod wpływem działania wody. 
Jeżeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skał, to każda warstwa rozłożonego 
materiału skalnego o grubości nie większej niż 30 cm powinna być pokryta warstwą żwiru, 
pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nie odsiewanego, zawierającego nie mniej niż 
25% ziaren poniżej 2,0mm, tak aby po zagęszczeniu warstwy przestrzenie między 
ziarnami skał zostały całkowicie wypełnione. 
Dopuszcza się wykonywanie nasypu ze skał rozdrobnionych mrozoodpornych bez 
wypełniania przestrzeni między ziarnami piaskiem lub żwirem pod warunkiem, że warstwy 
kamienne będą oddzielone od podłoża gruntowego, znajdującego się pod nasypem, i od 
górnych części nasypu warstwami żwiru, pospółki, piasku lub kruszywa łamanego nie 
odsianego, zawierające go 25 do 50% ziaren poniżej 2,0 mm; wysokość nasypów 
wykonanych z tego rodzaju materia łów nie powinna być większa niż 1,2 m od korony 
nasypu. 
Dla zapewnienia stateczności nasypów wykonywanych z gruntów niejednorodnych należy: 
- grunty przepuszczalne układać w nasypie warstwami poziomymi, 
- nadawać górnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntów mało 
przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych kształt dwuspadowy z obustronnym 
pochyleniem na zewnątrz 3 do 4%, 
- warstwy gruntów bardziej przepuszczalnych układać na całą szerokość nasypu w 
celu zapewnienia odpływu z nich wody przez skarpy, 
- nie dopuszczać do przemieszczania się w bryle nasypu gruntów o różnej 
wodoprzepuszczalności, aby uniknąć powstawania w nasypie gniazd i soczewek 
gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujących wodę. 
Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, 
wałowanie lub wibrowanie. 
W przypadkach uzasadnionych właściwości techniczne gruntów w nasypach mogą być 
polepszane przez: 
- ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntów, 
- dodawanie cementów, wapna, popiołów lotnych lub żużli wielkopiecowych i 
staranne ich wymieszanie z gruntem, 
- dodawanie bitumu, 
- stosowanie sprawdzonych związków chemicznych, 
- zbrojenie siatkami lub geotekstyliami. 
 
Wykonywanie nasypów sąsiadujących z budowlą  
Nasypy sąsiadujące z budowlą (betonową, murowaną itp.), znajdującą się w nasypie, 
powinny być wykonywane w taki sposób, aby przy zagęszczaniu gruntu przy tego rodzaju 
budowlach liczba przejść sprzętu zagęszczające go przy styku gruntu z budowlą była 
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większa o 50% w stosunku do liczby przejść dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy 
próbnym zagęszczeniu gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma 
się stykać nasyp, powinna być otynkowana zaprawą cementową i powleczona warstwą 
zawiesiny z gruntu spoistego tuż przed ułożeniem gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się 
z nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym że maksymalna wielkość ziaren 
gruntu w warstwie o grubości ok. 1,0 m znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie 
powinna być większa niż 2,0 cm. 
Nasypy nad przepustami powinny być wykonane z tego samego rodzaju gruntu nie 
powodującego wysadzin. Sypanie i zagęszczanie powinno być dokonywane warstwami 
jednocześnie z obu stron przepustu. 
 
Wykonywanie nasypów na zboczach i poszerzanie istniejących nasypów 
Niezależnie od wymagań dotyczących wykonywania nasypów podanych uprzednio, w 
przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy nasyp 
zabezpieczyć przed zsuwaniem. 
Przy poszerzaniu nasypu istniejącego lub łączeniu nasypu nowego z nasypem istniejącym 
połączenie wykonać schodkowo lub w sposób określony w projekcie. 
Zagęszczanie nasypu przy skarpach stanowiących podłoże powinno być dokonywane 
lekkim sprzętem (np. ubijaki, wibratory), który może być doprowadzony bezpośrednio do 
skarpy podłoża. 
 
Wykonywanie nasypów związanych z wyrównaniem terenu 
Jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania zagłębień terenu przy jego niwelacji, zasypywanie 
wgłębień powinno być wykonywane warstwami gruntu o grubości nie większej niż 30 cm. 
Zagłębienia terenu, na którym są wykonywane roboty niwelacyjne, o głębokości do 0,5 m 
mogą być zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu 
niwelowanego, z wyjątkiem warstwy ziemi roślinnej. 
W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczność zasypywania zagłębień 
większych niż 0,5 m lub wyrównania terenu znajdującego się na spadku do poziomu, 
wykonanie niwelacji powinno być wykonane w sposób przewidziany dla nasypów. 
Zagęszczanie warstw gruntu nasypywanego w zagłębienia terenu powinno być 
dokonywane odpowiednim sprzętem (najczęściej lekkim). 
 
 
Zagęszczanie gruntów w nasypach 
Grubość zagęszczanych warstw gruntu i jego wilgotność 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i 
dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczanie powinno być 
wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót ziemnych, 
akceptowanymi przez nadzór techniczny Zamawiającego. Przy dokonywaniu próbnego 
zagęszczenia danego rodzaju gruntu powinna być określana: 
- wilgotność optymalna gruntu w odniesieniu do sprzętu przewidzianego do 
zagęszczenia, 
- największa dopuszczalna grubość zagęszczonej warstwy gruntu, 
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- najmniejsza liczba przejść danym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: 
- 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, 
- 20 cm - przy zagęszczaniu walcami, 
- 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub 
ubijakami mechanicznymi, 
- 100 cm - przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami. 
W przypadku zagęszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zagęszczenia 
nie powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm, a wymiar brył nie powinien 
wynosić więcej niż połowa grubości zagęszczanej warstwy gruntu. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi 
mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą. 
W przypadku gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt 
przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w sposób naturalny, a 
w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposób sztuczny przez dodanie mielonego 
wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.  
Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie. 
Jeżeli nie ma możności dokonania oznaczeń laboratoryjnych, to wilgotność optymalną 
gruntu na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować: 
- 10% - dla piasków, 
- 12% - dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, 
- 13% - dla glin, 
- 19% - dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być ustalony w laboratorium polowym w 
zależności od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz możliwości 
stosowania stałej kontroli zagęszczania gruntu. W przypadku zagęszczenia gruntu i 
jednoczesnej kontroli, wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 
- 0,95 - dla górnych warstw nasypu zalegających na głębokość do 1,20 m, 
- 0,90 - dla warstw nasypu zalegających poniżej 1,20 m. 
W Dokumentacji może być określona inna wartość wskaźnika zagęszczenia, 
obowiązująca dla robót ziemnych objętych projektem. 
 
Równomierność zagęszczania 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypanych powinna być przestrzegana równomierność 
zagęszczania każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu następujących 
wymagań: 
- grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej 
szerokości nasypu, 
- warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona na całej szerokości nasypu 
przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, przesuwanego od skarp ku 
środkowi nasypu w taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na 
szerokości 5-20 cm, 
- w przypadku zagęszczania warstwy gruntu środkami transportowymi, przy 
jednoczesnym transporcie gruntu, niezbędne jest równomierne pokrycie przejazdami 
środków transportowych całej powierzchni układanej warstwy gruntu, który powinien być 
wysypywany równomiernie warstwą wymaganej grubości. 
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Wykonywanie zagęszczania 
Wykonywanie zagęszczenia warstw gruntów spoistych w czasie opadów atmosferycznych 
powinno być przerwane, po uprzednim (jeśli jest to możliwe) wyrównaniu powierzchni 
warstwy walcem gładkim dla umożliwienia spływu wody. Przed układaniem następnej 
warstwy gruntu powierzchnię gładką należy zruszyć. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak, aby nie 
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Zagęszczenie skarp powinno być dokonywane sprzętem przystosowanym do pracy na 
skarpach, z tym, że liczba przejść sprzętu powinna być odpowiednio zwiększona w 
stosunku do zagęszczania takiej samej warstwy gruntu ułożonej poziomo; liczba 
niezbędnych przejść sprzętu powinna być w tym przypadku ustalona doświadczalnie. 
Zagęszczanie skarp może nie być dokonywane, jeżeli szerokość układanej na skarpie 
warstwy gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy, a nadmiar gruntu jest 
usuwany podczas profilowania skarp, oraz w przypadku, gdy użyty grunt umożliwia 
wykonanie prawidłowego zagęszczenia na krawędzi układanej warstwy. 
 
Zabezpieczanie nasypów przed destrukcyjnym działaniem wody 
 
Wymagania podstawowe 
Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne należy zabezpieczyć przed 
destrukcyjnym działaniem wody poprzez: 
- ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce 
wykonywanych robót, 
- wykonanie odpowiednich odwodnień wgłębnych na czas wykonywania robót 
ziemnych lub na stałe, 
- wykonanie gródz, pod osłoną których realizowane będą roboty w korytach cieków. 
Sposób zabezpieczenia prowadzonych robót przed działaniem wód powinien być 
określony w dokumentacji projektowej 
 
Odprowadzanie wody rowami 
Odprowadzanie wód opadowych może być dokonywane przy pomocy odpowiednio 
ukształtowanych i rozmieszczonych rowów bocznych, skarpowych lub odpływowych. 
Kształt rowów może być trapezowy lub obły i dostosowany do rodzaju chronionego przed 
napływem wody obiektu. 
Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien być mniejszy 
niż 0,2%. Spadek dna rowu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych 
robót ziemnych lub obiektów. Odległość rowów od krawędzi chronionych robót ziemnych 
lub wykonanych obiektów nie powinna być mniejsza niż 1,20 m. 
Przy wykonywaniu rowów należy uwzględniać nie tylko spadek rowu, ale i szorstkość 
gruntów lub umocnienia oraz głębokość napełnienia rowu wodą. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, (ochrona skarp wykopów lub stoków przed 
erozją wód powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, 
zapobieżenie spływom gruntu), mogą być wykonywane rowy skarpowe. 
 
Inne rodzaje odwodnień powierzchniowych i wgłębnych 
W przypadku istnienia na danym terenie urządzeń kanalizacyjnych odprowadzenie wód 
opadowych i wgłębnych powinno być dokonywane za pośrednictwem tych urządzeń. 
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W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu robót ziemnych lub 
zabezpieczenie wykonanego obiektu przed destrukcyjnym działaniem wody może być 
dokonane: 
- przy użyciu ciągów drenarskich, 
- przy użyciu studni chłonnych. 
Wykonywanie tych odwodnień powinno być zgodne z projektem. 
 
Dokładność wykonania nasypów 
Dokładność wykonania nasypu, uwzględniająca wielkość osiadania danego rodzaju 
gruntu, powinna być zgodna z projektem. 
Jeżeli w projekcie nie określono dokładności wykonania nasypu, to odchyłki wymiarowe 
powinny zawierać się w granicach: 
- ± 2-5 cm - dla rzędnej korony,  
- ± 5 cm - dla szerokości korony,  
- ±15 cm - dla szerokości podstawy. 
Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementów nasypu, którym na dano 
spadki - nie powinny być większe niż 10% nachylenia podanego w projekcie. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jako ści robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy 
wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót. 
Dokładność robót: 

− odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 
nie powinny być większe od 5 cm, 

− pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  
niż 10%, 

− powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemny ch - dokumenty 
kontrolne 

 
Badania przed rozpoczęciem robót 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzić otrzymaną od 
zamawiającego Dokumentację robót ziemnych i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w 
terminach określonych w umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na 
sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane 
roboty ziemne lub budowle ziemną. 
W uzasadnionych przypadkach, określonych w dokumentacji projektowej, przed 
rozpoczęciem robót należy wykonać badania gruntów. W takim wypadku Wykonawca 
robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do 
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wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. Laboratorium to powinno być 
przystosowane do wykonywania co najmniej następujących badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowe go i wilgotności optymalnej (badanie 
Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego.  
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest możliwe, 
należy zapewnić stałą współpracę z najbliższym laboratorium wykonującym techniczne 
badania gruntów (instytut, laboratorium drogowe itp.). 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robót powinien 
wykonać terenowe badania gruntu, dla określenia ich rodzaju i grubości warstw 
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-
gruntowych w momencie rozpoczynania robót. 
Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od 
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogą być przeprowadzone za 
pomocą: 
- dołów próbnych w przypadku badania do głębokości 3,0 m, 
- wierceń gruntu do głębokości posadowienia obiektu. 
Rozmieszczenie otworów badawczych i ich liczba powinny umożliwiać wymaganą dla 
wykonawcy robót charakterystykę gruntów. 
W przypadku natrafienia na namuły lub torfy należy przeprowadzić badania szczegółowe 
przez jednostkę do tego uprawnioną. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań 
gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół 
powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, należy 
dokonać kontroli ich wykonania.  
 Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi 
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, 
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed 
osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania 
robót ziemnych. 
 
Badania w trakcie robót 
Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna być prowadzona zarówno w trakcie 
wykonywania wykopów i nasypów (kontrola bieżąca) jak i po ich zakończeniu (kontrola 
końcowa). W ramach kontroli należy sprawdzić wszystkie elementy wykonywanych robót 
ziemnych. 
1. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów pod fundamenty budowli lub inne 
urządzenia podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia stateczności i stanu 
skarp, wykopów, stan rozparcia i podparcia ścian wykopów (każdorazowo przed 
rozpoczęciem robót w wykopie) prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność 
wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w 
miejscu posadowienia obiektu inżynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunków 
bezpieczeństwa robót. W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność 
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rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi 
zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
2. Sprawdzenie zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podłożu z przyjętymi w 
projekcie należy wykonać po zakończeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami 
prowadzenia robót ziemnych) i przed rozpoczęciem wykonywania nasypów. Odbioru 
podłoża przez geotechnika dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 
aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami 
opadowymi. Taki odbiór powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki 
piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw 
izolacyjnych bądź wyrównawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podłożu 
powinny być wpisywane do dziennika budowy. 
3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek należy wykonywać w trakcie zasypywania 
wykopów i po jego zakończeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien być starannie 
zagęszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia wyników badań zagęszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. Ilość i 
częstotliwość prowadzonych badań zagęszczenia oraz wymagany stopień zagęszczenia 
jest określony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki 
sprawdzenia zagęszczenia zasypek powinny być wpisywane do dziennika budowy. 
4. Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na: jakość gruntów wbudowanych w nasyp, prawidłowość wykonania 
poszczególnych warstw gruntu oraz dokładność zagęszczania poszczególnych warstw. W 
szczególności należy sprawdzać: przydatność wbudowanych gruntów do wykonania 
nasypu, prawidłowość rozmieszczenia poszczególnych gruntów w nasypie i odwodnienie 
nasypów oraz skontrolować zagęszczenie gruntu metodą wskaźnika zagęszczania gruntu 
lub metodą porównania modułów odkształcenia. Ilość badań i lokalizacja miejsc ich 
wykonywania dla poszczególnych warstw zasypek i nasypów wynika z wymogów 
dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru. 
5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodności z 
dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i 
odprowadzenie wód opadowych, zabezpieczające przed rozmywaniem skarp i 
zawilgoceniem gruntu, właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych, zapewniające 
ciągłe obniżenie zwierciadła wody poniżej dna wykopu przez cały okres prowadzenia 
robót, aż do zasypania wykopów. 
6. Sprawdzanie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na 
skontrolowaniu nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocą pomiarów. 
7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych lub obiektów przed 
napływem wody polega na skontrolowaniu jakości zabezpieczeń oraz ujęcia i  
odprowadzenia wód opadowych oraz występowanie, ujęcie i odprowadzenie wysięków 
wodnych. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być 
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość kontroli stanu i prawidłowości 
wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym na podstawie wyników badań w 
czasie wykonywania robót. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych: 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2], 
− wykonanie wykopu pod fundamenty [m3], 
− podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3], 
− zasypanie wykopów [m3], 
− zagęszczenie nasypów [m3], 
− wywóz ziemi na składowisko [m3], 
− utylizacja ziemi [t]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

− wszelkie prace pomiarowe, 
− odspojenie gruntu, 
− załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
− opłaty utylizacyjne, 
− koszty transportu i trwałego składowania urobku, 
− profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
− plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
− formowanie i zagęszczenie nasypów, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
− koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych wskaźników zagęszczenia, 
− wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 
− zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 
− wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu 
− wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie, 
− koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów 

wyjeżdżających z budowy, sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez 
pojazdy budowy) 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                     ST 451-1 
 

47 

− koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
• PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
• PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne 
gruntów 
• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych –  
• PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu 
Techniki Budowlanej: 
- Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne. 
• Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Zeszyt nr 376/2002 –Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 
• Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół 
Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, 
inne iż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robot obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
elementami  konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi: 
- przygotowania mieszanki betonowej, 
- wykonania deskowań wraz z usztywnieniem i podporami, 
- układania i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacji betonu, 
- zdjęcia deskowania, 
- impregnacji powierzchni wykonanych w standardzie betonu architektonicznego, 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2.  Beton    

 
Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 
206-1. 
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, 
aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z 
konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w 
betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac 
betonowych. 
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z 
recepturą ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości 
surowców, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu 
lub ustaleń między wykonawcą robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki 
betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do 
dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na 
podstawie odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura 
mieszanki betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do 
dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w 
ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku 
betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i 
układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka 
betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w 
Dokumentacji projektowej: 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być 
jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
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wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30 i C30/37, 
- 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. 
C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić, jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
- wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek 
betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-
mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego. 
 
Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki; wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano 
daną partię betonu.\ 
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Dowód dostawy betonu towarowego 
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć 
wykonawcy dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące 
informacje: 
- nazwa wytwórni betonu towarowego; 
- numer dowodu dostawy; 
- data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 
- numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu; 
- nabywca; 
- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 
- szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 
- ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 
- deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 
- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy); 
- godzina dostawy betonu na miejsce; 
- godzina rozpoczęcia rozładunku; 
- godzina zakończenia rozładunku. 
 
Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 
a) dla betonu projektowanego: 
- klasę wytrzymałości; 
- klasy ekspozycji; 
- klasę zawartości chlorków; 
- klasę konsystencji lub jej założoną wartość; 
- wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 
- rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 
- typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone; 
- właściwości specjalne, jeśli są wymagane; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa; 
- w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość. 
b) dla betonu recepturowego: 
- szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ 
domieszki; 
- współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są 
określone; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa. 
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, 
powinny spełniać wymagania odpowiedniej normy. 
 
Konsystencja betonu przy dostawie 
W zasadzie zabrania się dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej 
dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, na odpowiedzialność producenta, aby 
osiągnąć określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod 
warunkiem, że nie zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w specyfikacji, 
a dodanie domieszki zostało uwzględnione w projekcie mieszanki betonowej. 
Każdorazowo należy odnotować w dowodzie dostawy ilość dodatkowej wody lub 
domieszki dodanej do betoniarki samochodowej. 
UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej 
większej ilości wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w 
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dowodzie dostawy, że zarób lub ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy 
zaleca się zapisanie, że strona, która podjęła decyzję o dodaniu takich ilości jest 
odpowiedzialna za następstwa tej decyzji. 
 
 
2.3.  Kruszywo  

Ogólną przydatność ustala się dla: 
- kruszyw zwykłych i ciężkich zgodnie z PN-EN 12620:2000; 
- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku 
stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział 
tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. 
Rozróżnia się trzy podstawowe grupy 
asortymentowe tego kruszywa: 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax 
= 16; 31,5 lub 63 mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 
mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i 
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.  
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
- odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 
węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 
- gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
- marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 
 
2.4.  Domieszki  

 
Ogólną przydatność dodatków typu I,  ustala się dla: 
- wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000; 
- barwników zgodnie z PN EN 12878. 
Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla: 
- popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450; 
- pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki 
betonowej i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych 
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funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych 
powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 
Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy 
brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na 
mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości 
wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego 
źródła mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej 
założonego wpływu.  
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu 
wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości 
betonu. Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego 
rozformowania elementu betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w 
naprawach itp.  
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny 
twardnienia. Stosuje się je: 
- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy 
wyższej temperaturze (powyżej18°C), 
- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu 
zapobiegania występowaniu rys, 
- przy betonowaniu w upalne dni. 
 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – 
plastyfikatory i superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność 
mieszanki betonowej. Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie 
wiązania bądź twardnienia betonu.  
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co 
zapewnia zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie 
środków odladzających. Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki 
betonowej.  
Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące 
się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym.  
Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek 
może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych 
efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym 
przyspieszeniu wiązania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z 
opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami 
technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane 
do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w 
stosunku do masy cementu).  
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami 
cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i 
pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź 
zmodyfikowania właściwości betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w 
stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej 
recepty (składu) mieszanki betonowej. 
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2.5.  Stal zbrojeniowa  

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody 
Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. 
 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.2.   Sprzęt 

 
Wykonawca przystępujący do robót korzystać  z następującego sprzętu: 
  -pompy do betonu 
 -drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
 -polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 

4.  TRANSPORT 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia 
jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego 
(bezpośrednio po wymieszaniu). 
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
-70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
-30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 
4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 

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

Elementy zaprojektowano z betonu B30 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.  Wykonanie deskowania   

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 
sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową 
sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane 
wodą.  
 
5.3.   Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  
 
5.4.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, 
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przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

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

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

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i 
korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 
12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.5.   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 od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
 
5.6.  Przerwy w betonowaniu 

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

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
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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. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.7.  Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.8.  Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu. 
 
5.9.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki beto nowej i wi ązaniu betonu 

5.9.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 
 
5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadów 

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. 
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5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

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

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.10.  Pielęgnacja betonu 

5.10.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

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

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

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
 
5.10.2 Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.  
 
5.11.  Usuwanie deskowa ń i stemplowa ń 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane 
na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. 
 
5.12.  Wykańczanie powierzchni betonu 

5.12.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są 
dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, 
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a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 
 
5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.13.  Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne  
 Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 
 
6.2 Kontrola betonu  
 Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z 
receptura dla każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań 
próbek betonu na ściskanie wraz z atestem.  
 Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) 
,przechowania ich w warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres 
prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  
roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia 
zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową  i ST.  
 
6.3 Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie 
elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Roboty uznaje się   za   wykonane   zgodnie z   dokumentacją  projektową,   ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena l m3 elementu obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, 
-wykonanie elementu  , 
-wykonanie deskowania, 
-wykonanie zbrojenia, 
-wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
-pielęgnację betonu , 
-roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
-przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-B-04320:1986 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 
pobierania próbek. 
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody 
pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 
PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie. 
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie 
składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. – 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych. 
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PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie 
zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 
PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza). 
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 480-1:2006(u) – jw. – 
PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: 
Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: 
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 
12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 
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PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390 Badania betonu. 
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – 
Oznaczanie liczby odbicia. 
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 
wyrywającej. 
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości 
fali ultradźwiękowej. 
PN-B-06261:1974 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262:1974 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałość i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział 
i główne parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 
PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i 
rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1065 Regulowane podpory stalowe. Charakterystyka, konstrukcja i ocena na 
podstawie obliczeń i badań. 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 
 PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe 
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 
27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
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PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków 
Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-
9 

  

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

 
45260000-

7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

  45262000-
1 

Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

  45262410-
8 

Wznoszenie konstrukcji budynków 

 

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

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie konstrukcji 
drewnianych, w zakresie: 

− wykonania i zatwierdzenia projektów warsztatowych konstrukcji, 
− wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna – więźba dachowe,  
− dostarczenia konstrukcji na plac budowy, 
− owiercenie w/w elementów, 
− montaż elementów,  
− sprawdzenia poprawności i dokładności montażu. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji 
drewnianych. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
(OST) ST-0 pkt 1.6. 
drewno klejone warstwowo  - element konstrukcyjny utworzony w wyniku sklejenia 
warstw drewna o równoległym układzie włókien klejem melaminowym i rezorcynowym. 
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Do produkcji drewna klejonego najczęściej stosuje się tarcice drzew iglastych: świerka 
i sosny. Po posmarowaniu klejem elementy w specjalnych ściskach są formowane w 
żądane kształty, następnie obrabiane i szlifowane 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne.5. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST Wymagania 
ogólne 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określone w OST ST-0 pkt 3.1. 
Należy stosować materiały budowlane, o  parametrach techniczno-użytkowych nie 
gorszych,  niż  wymienione, jako  ogólnie  reprezentatywne dla poszczególnej branży. 

2.2 Elementy z drewna  
 

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych gatunków drewna. 
Drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczących 
metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod. 
Klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 518 
lub PN-82/D-94021. 
Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych 
w PN-EN 519 lub PN-82/D-94021. 
Klasy drewna litego podano w PN-EN 338. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zaleŜna jest od 
warunków eksploatacji i od przyjętej technologii wytwarzania. Nie powinna ona 
przekraczać: 
18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
23% - w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu 
Najmniejszy przekrój poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nośnej, z 
wyjątkiem łat dachowych, powinien wynosić nie mniej niŜ 4000 mm2 , przy czym jego 
grubość nie powinna być mniejsza niŜ 38 mm. 
W konstrukcjach o złączach na gwoździe lub śruby powierzchnia przekroju drewna nie 
powinna być mniejsza niŜ 1400 mm2 , a grubość pręta nie mniejsza niż 19 mm. 
Mocowanie rusztu do konstrukcji stalowej za pomocą śrub wg rysunków złożeniowych. 
Mocowanie wspólne poszczególnych elementów za pomocą kątowników 
wzmocnionych typu BMF 100x100 z pełnym gwoździowaniem. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określone zostały w OST pkt 3.2 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. 
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3.2 Sprzęt do monta żu konstrukcji drewnianych  
Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować następujący sprzęt i 
narzędzia pomocnicze: 

− żurawie wieżowe, samochodowe i samojezdne, 
− wciągniki, 
− rusztowania, pomosty, 
− sprzęt i narzędzia do cięcia i obróbki drewna, 
− ciągniki, przyczepy, samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu 

budowy, 
− narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.), 
− ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji 

itp. 
 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określone zostały w OST pkt 3.3 

4.2 Transport materiałów i konstrukcji 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten 
sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w 
takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana.  
Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, 
przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. 
Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały 
żadnej z odpowiednich skrajni kolejowych ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-
K-02056 przy transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie 
drogowym. 
Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów 
skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę GDDKiA i 
Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi 
trasa przejazdu. 
Konwój przewożący części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i 
poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez 
jednostki uzgadniające trasę konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać 
we własnym zakresie i na własny koszt. 

4.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy drewniane powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Nie 
dopuszcza się w żadnym wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia. 
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być 
składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania 
określonymi w projekcie, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym 
przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby 
nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania.  
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Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech 
warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od 
siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich 
deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być 
składowane jak elementy pionowe. 
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów 
poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt 
odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15º, lub w pozycji poziomej, na 
podkładkach, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie powodujący 
ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów 
poziomych. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed 
zmiennych działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny 
przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się 
składowanie w jednostkach ładunkowych. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta 
zawierająca oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca 
wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji 
technicznych,  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym 
przede wszystkim: 

− nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego 
jednoznaczną identyfikację, 

− wymiary i inne istotne parametry techniczne,  
− ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub 

zbiorczym, 
− datę produkcji i nr partii, 

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania 
sporządzona w języku polskim. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST pkt 4.1. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. 

5.2 Monta ż konstrukcji drewnianych 
Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. W przypadku braku szczegółowych rozwiązań Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Inżyniera. 
Elementy krokwi i ram drewnianych należy połączyć z podporami i między sobą na 
wręby oraz śruby i przy pomocy specjalnych stalowych obejm i systemowych 
łączników, zgodnie z projektem wykonawczym. 
Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w 
rzucie poziomym i przekrojach pionowych). 
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Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte 
kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być 
zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich 
wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych 
chłonących wilgoć materiałów powinny być odpowiednio izolowane. 
 
Przekroje, kształty i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja 
techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
• w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 
• w długości elementu do 10mm, 
• w wysokości do 5mm. 
 
Roboty prowadzić z poziomu ostatniego stropu. 
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów 
konstrukcji więźby dachowej należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i 
podłużne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować 
odpowiednio wymiary rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby 
dachowej dokonuje się na deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm lub 
na legarach ułożonych wprost na gruncie obok budynku. 
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na: 
- wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych, 
- dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na 
nich potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby. 
Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych 
elementach konstrukcji więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu 
sprawdzenia dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu 
powtarzalny segment więźby dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych 
elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. 
Aby przy montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy 
element zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je 
od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być 
dowolne, wykonane narzędziem metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji 
drewna, przenoszenia i składowania poszczególnych elementów. 
Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - 
oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. Impregnację drewna należy wykonać po 
dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawienie konstrukcji więźby 
dachowej.  
Montaż konstrukcji więźby dachowej należy wykonywać po wykonaniu konstrukcji 
ostatniego stropu, bądź po ułożeniu deskowania na belkach stropowych, jeżeli pola 
między belkami nie zostały wypełnione przed przystąpieniem do montażu więźby 
dachowej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji (OST) pkt 5.1 

6.2 Badania w czasie wykonywania prac 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia 
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty 
higieniczne i klasyfikację palności. 
Polega na sprawdzaniu bieżącym  
W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

− jakość zastosowanych materiałów i preparatów, 
− wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.), 
− prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych, 
− poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów, 
− poprawność wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarów, gabarytów, pionów, 

poziomów i spadków), 
− prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji na podporach. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych 
producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawności 
wykonania obiektów zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane 
materiały i wykonane elementy powinny spełniać wymagania normy PN-B-
03150:2000. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych konstrukcji, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− sprawdzenie wizualne wygładu widocznych elementów konstrukcji pod kątem 

zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitości kolorów i faktury, 
− sprawdzenie zachowania wymiarów, gabarytów, pionów, poziomów i spadków. 

Odchyłki nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie i normach. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) pkt 6. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych 
Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza się w metrach sześciennych objętości 
drewna oraz/lub w kompletach zamontowanych krokwi, ram, belek i dźwigarów. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) pkt 8. 

Zgodno ść robót z dokumentacj ą 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji)  

Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora 
nadzoru w obecności Kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową 
oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokonać oceny wizualnej 
robót.  
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie 
powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
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− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie 
uniemożliwiają poprawnego użytkowania konstrukcji oraz nie ograniczają ich 
trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót stanowiących 
przedmiot niniejszej ST po użytkowaniu w okresie gwarancji i rękojmi oraz ocena 
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) pkt 8 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Cena montażu konstrukcji drewnianych obejmuje następujące roboty: 

− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− ustawienie, przestawianie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów, 
− montaż i połączenie elementów konstrukcji drewnianych z podporami i między 

sobą, 
− wykonanie zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych drewna, 
− kontrola prawidłowości wykonania robót, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidacje stanowiska roboczego,  
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− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

11.2 Rozporz ądzenia  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 
2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formyDokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108 poz. 953 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

11.3 Normy 
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna Nośności charakterystyczne i moduł 
podatności złączy 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo Wymagania eksploatacyjne i 
minimalne wymagania produkcyjne 
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
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PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
warstwowo Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 408:2004/Ap1:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i 
klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i 
mechanicznych 
PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. 
Wymagania 

11.4 Inne dokumenty 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu 
Techniki Budowlanej: 

• Zeszyt nr 403/2008 – Konstrukcje drewniane. 
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

 
 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    ST 452-3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 

452-3 

KONSTRUKCJA I ELEMENTY STALOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    ST 452-3 

79 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 80 

1.1. Przedmiot ST ........................................................................................................................ 80 
1.2. Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 80 
1.3. Określenia podstawowe ...................................................................................................... 80 

1.4. Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 80 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 80 

2. MATERIAŁY  ................................................................................................................................ 80 

2.1. Wymagania ogólne .............................................................................................................. 80 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót .......................................................................... 80 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................ 81 

3.1. Wymagania ogólne .............................................................................................................. 81 
3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji ...................................................................... 81 
3.3. Sprzęt do robót spawalniczych .......................................................................................... 81 

4. TRANSPORT ............................................................................................................................... 82 

4.1. Wymagania ogólne .............................................................................................................. 82 
4.2. Transport materiałów ........................................................................................................... 82 
4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji ............................................................................... 82 

5. WYKONANIE ROBÓT.  .............................................................................................................. 82 

5.1. Wymagania ogólne .............................................................................................................. 82 
5.2. Montaż elementów stalowych ............................................................................................ 83 

5.3. Połączenia spawane ............................................................................................................ 84 
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych .................................................... 85 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT .............................................................................................. 85 

7. OBMIAR ROBÓT  ........................................................................................................................ 85 

8. ODBIÓR ROBÓT  ........................................................................................................................ 85 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ........................................................................................................ 86 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE............................................................................................................ 86 

 

 

 

 

 

 

 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    ST 452-3 

80 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych związanych z zadaniem inwestycyjnym 
pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 
3,4,5. 

 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, 
występujących w obiekcie przetargowym. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Konstrukcja stalowa i Elementy stalowe: 

- płatwie stalowe HEB200 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN 
45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych.  
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami 
technicznymi w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 
Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), 
a ich rodzaj i gatunek powinien ściśle odpowiadać wymaganiom przedstawionym w 
dokumentacji wykonawczej. 
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Elementy konstrukcji stalowych wytwarzane będą w specjalistycznych wytwórniach, a po 
dostarczeniu na plac budowy montowane i łączone przy pomocy śrub. 
Szczegółowe wymiary i detale konstrukcyjne elementów – wg dokumentacji wykonawczej. 
 
Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części, w każdej fazie procesu wytwarzania, 
powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część 
składowa powinna być oznakowana trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie 
powodujący jej uszkodzenia. Wybijane numery lub wytłoczone znaki są dozwolone, jako 
oznakowanie pojedynczych części lub pakietów podobnych części w miejscach 
dostosowanych do procesu technologicznego. Projekt może wykluczać stosowanie 
takiego znakowania lub określać strefy, w których nie dopuszcza się znakowania części 
twardym stemplem i stanowić, czy w tych strefach można użyć stempli miękkich 
(powierzchniowych). Nie dopuszcza się znakowania przy pomocy przecinaka. 
 
Rodzaj zestawów malarskich do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego i przeciwogniowego 
należy dobierać wg projektu wykonawczego konstrukcji stalowych lub na podstawie 
wytycznych Projektanta. 
Zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji na 60min – przykładowe parametry: 
- Cienkowarstwowa powłoka pęczniejąca do konstrukcji stalowej. 
- Preparat szybkoschnący, do aplikacji na budowie lub malowania przed montażem 
na powierzchniach zagruntowanych farbą do gruntowania dopuszczoną do stosowania 
przez producenta farby pęczniejącej. 
- Grubość zabezpieczenia – określona indywidualnie w projekcie zabezpieczeń na 
podstawie wytycznych producenta, zależnie od: 

-wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej, 
-masywności konstrukcji, 
-kształtu zabezpieczanych profili, 
-żądanego czasu ochrony konstrukcji przed działaniem temperatury. 

- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. 
- Kolor biały lub szary – matowy, dopuszczane jest późniejsze malowanie dodatkową 
warstwą farby dobranej ściśle wg wytycznych producenta zabezpieczenia ogniowego. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do transportu i monta żu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
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. 
 
3.3.  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%. 
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- 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; 
- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
4.2.  Transport materiałów  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 
pionowy za pomocą dźwigu. 
 
4.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 
 
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montażu zostały zaakceptowane. 
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Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 
można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na 
miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. 
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 
bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy 
produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na 
plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu 
takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w 
sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego 
zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem 
mechanicznym. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy 
pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń 
ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki 
przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po 
zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 
dokładnie oczyszcić szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że 
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 
odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 
wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach 
śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 
wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez 
Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten 
nie może być niższy niż 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja 
maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za 
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa 
o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na 
placu budowy, zgodnie z normami. 
 
5.2.  Monta ż elementów stalowych 

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz 
osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Projekt montażu 
powinien być przygotowany przez dostawcę konstrukcji oraz być akceptowany przez 
projektanta konstrukcji. Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być 
spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie 
montażu. Jeżeli roboty wykonywane są przez kilku wykonawców, projekt montażu 
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powinien być przez nich uzgodniony pod względem terminu wykonywania robót, obciążeń 
montażowych i warunków zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie 
założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia 
wykonawcy. Projekt montażu powinien określać kolejność montażu, sposób zapewnienia 
stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu, stężenia i podpory 
montażowe oraz warunki ich usunięcia, stężenia z blachy fałdowej zabezpieczające 
elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji, podniesienia 
wykonawcze warsztatowe i montażowe, terminy wykonania i rodzaj podlewek 
fundamentowych, inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji 
podczas montażu. 

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy 
wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy 
złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w 
warunkach suchych 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien 
być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. W każdym stadium montażu 
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Połączenie na 
śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa w czasie 
montażu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna 
część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe 
połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 
odpowiednich własnościach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym 
nie powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie 
powinny być cieńsze niż 2 mm. 

Zaleca się dopasowywanie otworów na śruby za pomocą przebijaków; w razie 
konieczności można je rozwiercać. 

W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 
konstrukcji, należy dokonać odpowiedniej korekty elementów w warsztacie lub na budowie 
po uzgodnieniu z projektantem. 

 

5.3.  Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm 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 
1,5 mm. 
Wykonanie spoin 
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Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
− 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
− 5% – dla spoin czołowych 
− 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, kratery i nawisy 
lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
− obróbka spoin 
− przetopienie grani 
− wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
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.  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wytwórni poprzez 
pomalowanie farbą antykorozyjną. Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 C3 wg 
Dokumetacji 
Przed pomalowaniem należy elementy stalowe oczyścić, Po zmontowaniu konstrukcji 
należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys spowodowanych 
montażem. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej. 
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 OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej 
konstrukcji w tonach [t] oraz ilość gotowych elementów stalowych w sztukach [szt]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− montaż całej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− montaż poszczególnych elementów stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady 
użytkowania konserwacji i napraw. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo – Egzaminowanie spawaczy - Stale 
PN-EN 288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - 
Postanowienia ogólne dotyczące spawania 
PN-EN 288-2 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - 
Instrukcja technologiczna spawania łukowego 
PN-EN 288-3 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - 
Badania technologii spawania łukowego stali 
PN-EN 288-5 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie- 
Uznawanie na podstawie stosowania uznanych materiałów dodatkowych do spawania 
łukowego 
PN-EN 288-6 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - 
Uznawanie na podstawie uzyskanego doświadczenia 
PN-EN 288-7 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - 
Uznawanie na podstawie stosowania standardowej technologii spawania łukowego 
PN-EN 288-8 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie- 
Uznawanie na podstawie badania przedprodukcyjnego spawania 
PN-EN 439 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Gazy osłonowe do 
łukowego spawania i cięcia  
PN-EN 440 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i 
stopiwo do spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i 
drobnoziarnistych - Oznaczenie 
PN-EN 473 Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań 
nieniszczących - Zasady ogólne 
PN-EN 493 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Nakrętki 
PN-EN 499 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do 
ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie 
PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność 
PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagań dotyczących 
jakości i stosowania 
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PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Pełne wymagania dotyczące jakości w 
spawalnictwie 
PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczące 
jakości w spawalnictwie 
PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczące 
jakości w spawalnictwie 
PN-EN 756 Spawalnictwo - Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i 
kombinacje drut-topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - 
Oznaczenie 
PN-EN 757 Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego stali o wysokiej wytrzymałości - Oznaczenie 
PN-EN 758 Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania łukowego w 
osłonie i bez osłony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja 
PN-EN 760 Materiały dodatkowe do spawania - Topniki do spawania łukiem krytym - 
Oznaczenie PN-EN 970 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - 
Badania wizualne 
PN-EN 1011-1 Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali-Części: Ogólne wytyczne 
dotyczące spawania łukowego  
PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie 
łukowe stali ferrytycznych 
PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczące metalowych złączy spawanych - Próba 
twardości - Próba twardości złączy spawanych łukowo 
PN-EN 1289 Badania nieniszczczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy 
spawanych. Poziomy akceptacji 
PN-EN 1291 Badania nieniszczczące złączy spawanych - Badania magnetyczno-
proszkowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji 
PN-EN 1418 Personel spawalniczy-Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych 
oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i 
automatycznego spajania metali 
PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania - Pręty, druty do spawania łukowego w 
osłonach gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich 
stopiwa - Klasyfikacja 
PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych - Poziomy akceptacji 
PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali 
konstrukcyjnych. Ogólne warunki dostawy 
PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali 
konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobów po normalizowaniu lub 
walcowaniu normalizującym 
PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali 
konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostawy wyrobów po walcowaniu 
termomechanicznym. 
PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej 
wytrzymałości w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogólne 
warunki dostawy 
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PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej 
wytrzymałości w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki 
dostawy stali ulepszonych cieplnie 
PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące - Techniczne warunki dostawy 
PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 12062 Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Zasady ogólne 
dotyczące metali 
PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozją- Ryzyko korozji w warunkach 
atmosferycznych - Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery 
PN-EN 12535 (U) Materiały dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania 
łukowego w osłonie gazów stali o wysokiej wytrzymałości - Klasyfikacja 
PN-EN 12534 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego w osłonach gazów stali o wysokiej wytrzymałości oraz ich stopiwa - 
Klasyfikacja 
PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania radiograficzne złączy 
spawanych - Poziomy akceptacji 
PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne - Przygotowanie powierzchni metalowych 
przedmiotów i części przed natryskiwaniem cieplnym. 
PN-EN 20286-2 Układ tolerancji i pasowań ISO - Tablice klas tolerancji normalnych oraz 
odchyłek, granicznych otworów i wałków 
PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych - Nakrętki z określonym 
obciążeniem próbnym -Gwint zwykły 
PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk, 
aluminium i ich stopy 
PN-EN 22553 Rysunek techniczny - Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane - 
Umowne przedstawianie na rysunkach 
PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali - Wykaz metod i ich oznaczenia 
numeryczne stosowane w umownym przedstawianiu połączeń na rysunkach (ISO 
4063:1990) 
PN-EN 24624 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów 
jakości według niezgodności spawalniczych 
PN-EN 26157-1 Części złączne - Nieciągłości powierzchni - Śruby, wkręty i śruby 
dwustronne ogólnego stosowania 
PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali 
wraz z objaśnieniami 
PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 
gazowych i spawanie gazowe - Przygotowanie brzegów do spawania stali 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali 
węglowej oraz stopowej -Śruby i śruby dwustronne 
PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe) -Wymagania i badania 
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacięć PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - 
Oznaczanie grubości powłoki  
PN- EN ISO 3269 (U) Części złączne - Badanie zgodności 
PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych 
odpornych na korozję (wszystkie arkusze) 
PN-EN ISO 4014 (U) Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B 
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PN-EN ISO 4016 (U) Śruby z łbem sześciokątnym - Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 4017(U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym - Klasy 
dokładności A i B 
PN-EN ISO 4018 (U) Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym - Klasa 
dokładności C 
PN-EN ISO 4032 (U) Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 - Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 4034 (U) Nakrętki sześciokątne - Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 4042 Części złączne - Powłoki elektrolityczne 
PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje części złącznych - Część 1: Śruby, wkręty, śruby 
dwustronne i nakrętki –Klasy dokładności A B i C 
PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje części złącznych - Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, 
wkrętów i nakrętek Klasy dokładności A i C 
PN-EN ISO 7089 (U) Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 7090 (U) Podkładki okrągłe ze ścięciem - Szereg normalny - Klasa 
dokładności A 
PN-EN ISO 7091 (U) Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie 
chlorków na oczyszczonych powierzchniach 
PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Wytyczne dotyczące oceny 
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby 
PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni - Ekstrakcja 
rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle'a 
PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda 
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie 
PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do 
oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej 
PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściernej - Sposób postępowania z użyciem wzorca 
PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściemej - Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do 
określenia profilu powierzchni - Sposób postępowania z użyciem mikroskopu 
PN-EN ISO 8503-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo-ściemej - Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do 
określania profilu powierzchni - Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego 
PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością-Wymagania 
PN-EN ISO 9013 Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania - 
Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 
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PN-EN ISO 10683 (U) Części złączne - Powłoki cynkowe nakładane nieelektrolitycznie 
PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą,, ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich 
PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji 
dotyczącej nowych prac i renowacji 
PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo - Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury 
podgrzania, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania 
PN-EN ISO 13918 Spawanie - Kołki i pierścienie ceramiczne do łukowego przypawania 
kołków  
PN-EN ISO 14555 (U) Spawanie - Przypawanie kołków metalowych 
PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych - Powłoki 
cynkowe i aluminiowe - Wytyczne 
PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu 
cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze) 
PN-H-04684 Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 
aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 
PN-ISO 2232 Drut okrągły ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia i na liny 
stalowe o dużej średnicy -Wymagania i badania 
PN-ISO 2408 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Charakterystyki 
PN-ISO 2701 Drut ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Warunki odbioru 
PN-ISO 3108 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Określenie rzeczywistego obciążenia 
niszczącego 
PN-ISO 3178 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia - Warunki odbioru 
PN-ISO 3578 Liny stalowe - Oznaczenia podstawowe: 
PN-ISO 3755 Staliwo węglowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach 
PN-ISO 4628 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok lakierowych - Określanie 
intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze) 
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
PN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przez nakładaniem farb i podobnych 
produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
PN-ISO 8991 System oznaczeń części złącznych 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości 
PN-ISO 10092 Liny stalowe o dużej wytrzymałości - Wymagania 
PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego - Wymagania i badania 
PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprężonych 
PN-77/M-82002 Podkładki - Wymagania i badania 
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PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników 
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników 
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-82/M-82054.20 Śruby wkręty i nakrętki - Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 
PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych 
PN-79/M-82903 Nity - Wymagania i badania 
PN-89/M-83000 Sworznie - Wymagania i badania 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe 
PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Skrajnie statyczne  
PN-K-02057:1969 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Skrajnie budowli 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na 
mokro związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, 
Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-0   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
czści oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

 45260000-0  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne roboty 
specjalistyczne 

  45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż 
dachowe 

   Przygotowanie i montaż zbrojenia 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 
mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z: 
− przygotowaniem zbrojenia, 
− montażem zbrojenia, 
− kontrolą jakości robot i materiałów. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w 
którym mają być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 
− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

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

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
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− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

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

więk¬szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

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

Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
− nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
− stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

Kształtowniki stalowe. 

Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki 
przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, 
zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub 
korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z 
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na 
pełnowartościowy. 

Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

Drut monta żowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich w kręgach /walcówki/ oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 
- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych (giętarki itp.), 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 
5.2.  Organizacja robot 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
 
5.3.  Przygotowanie zbrojenia: 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach 
zbrojarskich, wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są 
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urządzane na placu budowy bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego 
(jako tzw. zbrojarnie centralne). Gotowe prefabrykaty zbrojarskie dostarczane są także na 
plac budowy przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, wytwarzające je na indywidualne 
zamówienie Wykonawcy. 

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, 
cięcie, gięcie i montaż. 

Czyszczenie pr ętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal 
pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Prostowanie pr ętów  

Pręty dostarczone w kręgach oraz druty dostarczone na szpulach powinny być 
wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia. 

Dopuszcza się prostowanie prętów ręcznie za pomocą kluczy zbrojarskich i młotków na 
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami lub mechaniczne przy użyciu 
prościarek rolkowych dwupłaszczyznowych. Pręty zbrojeniowe w kręgach można 
prostować przez przeciąganie za pomocą np. wciągarki lub przy pomocy mechanicznej 
prościarki.  

W przypadku prostowania prętów przez przeciąganie należy przeprowadzić badania 
kontrolne właściwości stali po wyprostowaniu. 

Prętów obrobionych na zimno nie należy prostować przez przeciąganie.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie pr ętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu nożyc 
ręcznych lub nożyc (pręty o średnicy do 20 mm) bądź gilotyn mechanicznych. Gilotynami 
mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek 
zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia można również 
przeprowadzić przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym.  

Odgi ęcia pr ętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie 
można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I.  
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Gięcie 
prętów o średnicy większej niż 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć do stali 
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walcowanych na gorąco, przy zachowaniu wytycznych dla tego typu gięcia, stanowiących 
załacznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d.  
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane 
w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub mechanicznych . Można 
przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt..  
 
5.4.  Monta ż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 
zachowaniu n/w warunków: 
− 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 pojedyńczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, 
− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego, 
− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 
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− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 
ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 
− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie, 
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie 
dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania 
przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
− inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z 
dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
− rozstawu strzemion, 
− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" 
pkt. 7 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę przygotowania i montażu 
zbrojenia, która obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
− łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie 

z projektem i niniejszą specyfikacją, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt przygotowania i montażu 
wsporników ramiennych, która obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
− montaż zbrojenia w postaci wsporników ramiennych, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji, 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe 
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 
27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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1.  WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków 
Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-
7 

 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  
45261000-

4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty. 

  45262500-
6 

Roboty murarskie. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów 
z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją 
projektową, 
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 
przy użyciu zapraw budowlanych, 
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne 
umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana 
do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót murowych 
 
 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    ST 452-5 
 

106 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące 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 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Materiały: 
konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych – pustaki ceramiczne gr. 24 cm 
działowe kondygnacji piwnicznej - wydzielające komórki lokatorskie – z bloczków silka gr. 
12cm ze spoinowaniem, powyżej 180 cm ściany ażurowe; ściany wydzielające 
pomieszczenia przyłącza wody i pomieszczenia węzła co – pełne, z bloczków silka gr. 12 
cm ze spoinowaniem 
działowe kondygnacji nadziemnych – pustaki ceramiczne gr. 12 cmKominy – murowane z 
pustaków ceramicznych typu P 

�w części ponad stropem II pietra a  do 
przejścia kominów przez połać dachowa obmurować cegła ceramiczna pełna, Ponad 
dachem kominy obmurować cegła pełna klinkierowa w kolorze czerwonym 
 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -  wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie 
z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Pustaki ceramiczne grub. 24 cm i 12cm.  
• Przeznaczenie 
Do wykonywania wewnętrznych ścian nośnych lub działowych i zewnętrznych ścian 
nośnych lub osłonowych z ociepleniem,.  
• Parametry 
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Możliwe jest zastosowanie pustaków o innych parametrach, pod warunkiem dotrzymania 
wymaganych parametrów ścian i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru. 
Dla ścian grubości 24,0cm: 
rozmiar: 308 x 240 x 249 
zużycie: 13szt/m2 
gęstość objętościową 0,7 kg/dm3 
 
Dla ścian grubości 12,0cm: 
rozmiar: 498 x 115 x 249 
zużycie:8szt/m2 
gęstość objętościową 0,9 kg/dm3 
 
Bloczki silikatowe  
• Przeznaczenie 
Do wykonywania wewnętrznych ścian nośnych lub działowych i wydzielania szachtów.  
 
Cegły budowlane pełne i klinkierowe 
Cegły budowlane powinny odpowiadać wymagania normy PN-EN 771-1 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
− rusztowanie  
− urządzenia do przygotowania zaprawy, 
− wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego 
w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
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odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 
ładunkowych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wykonywanie robót murowych 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Ściany murować bezpośrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie ścian na 
warstwach posadzkowych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
Wykonawca winien uwzględnić wymagania akustyczne dla każdej ze ścian w danym 
przypadku. Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie połączeń z 
innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić te wymagania. 
Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej razem ze 
schematem podziału na strefy pożarowe. Roboty murowe winny być wykonane tak 
(szczególnie w zakresie połączeń z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić 
wymagania w zakresie odporności ogniowej. 
ściany o długości przekraczającej 5 m bez załamań i przewiązań ścianami poprzecznymi i o 
wysokości przekraczającej 3,0 m będą wzmocnione bednarką a w razie potrzeby słupkami 
stalowymi lub żelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora. 
Ściany murowane nienośne należy murować pozostawiając szczelinę dylatacyjną pod stropem 
o szer. 1-2cm. Szczelinę należy następnie wypełnić starannie wełną mineralną. Niedozwolone 
jest murowanie ścian pod sam strop tak, aby uzyskać wymaganą izolacyjność akustyczną i 
pożarową. 
W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową w miejscach styku należy 
wykonać przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm; Pręty wklejać w otwory o 
głębokości 15cm, wiercone w ścianie żelbetowej; w każdym pionie po jednym pręcie co około 
50.0 cm (odległość dostosować do odległości między spoinami poziomymi) 
Duże otwory, o średnicy powyżej 150 mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania robót 
murowych. 
Przebicia, o średnicy nie przekraczającej 150 mm, winny być wycięte, obrobione i 
zabezpieczone ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej.  
W przypadku obmurowania przestrzeni zamkniętych, nie będących szachtami wydzielonymi 
przeciwpożarowo, należy wykonać otwory nawiewne w górnej płaszczyźnie ściany, ponad 
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonać bezpośrednio pod stropem żelbetowym, 
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wysokości 8,0 cm, na szerokość 1 cegły. Otwory wykonywać w rzucie co około 5 cegieł. 
Krawędzie otworów obrobić, otynkować i pomalować. 
Do ścian murowanych, stanowiących obmurowania szachtów należy stosować do mocowania 
instalacji systemowe, 
 
5.2.  Mury z bloków wapienno piaskowych 

W przypadku systemowych bloczków silikatowych właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest 
bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności 
podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to 
na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; 
umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 
Pierwszą warstwę bloczków układa się na tradycyjnej zaprawie cementowej, w której stosunek 
cementu do piasku wynosi 1:3. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego 
bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, 
czyli po ok. 1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych 
bloczków murujemy na zaprawę do cienkich spoin (zwaną popularnie "klejową"). System 
pióro-wpust umożliwia układanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. 
Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę klejową. W tym celu 
zawartość worka wsypujemy do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i 
dokładnie mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadła. Do 
tak przygotowanej zaprawy nie wolno już dodawać wody ani dosypywać mieszanki. Jeśli 
zaprawa zgęstnieje można ją jedynie ponownie wymieszać. 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
- nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości 
ok. 2m, 
- układanie bloczków, 
- dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
W ściankach działowych co drugą warstwę bloczków należy zakotwić do ściany nośnej przy 
użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót 
wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
 
6.2.  Wymagania dotycz ące materiałów  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
− wymiarów i kształtu, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 
 
Zaprawy 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 
+15, –10 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2  wykonanej ściany 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegaj ą: 

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

W wyniku odbioru nale ży: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− protokół odbioru robót zanikających 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− murowanie ścian, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 
PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, 
pustaki ogrodzeniowe. 
PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego” 
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: 
Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin 
wspornych. 
PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu 
zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn 
(metodą analizy sitowej). 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie 
odpowiedniości jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 
PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: 
Wzorcowa zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy. 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w 
świeżej zaprawie. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 
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1.  WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru hydroizolacji związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół 
Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie hydroizolacji przegród zewnętrznych 
i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

 

folia paroizolacyjna oraz folia wst ępnego krycia FWK – paroprzepuszczalna o 

wysokiej paroprzepuszczalno ści  

Parametry folii paroizolacyjnej: 
Opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2 * h * hPa / g 
Przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h) 
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 
- wzdłuż: ≥ 80 N 
- w poprzek: ≥ 50 N 
Odporność na UV = 10 lat 
Max. temperatura użytkowa: 90°C 
Grubość: 0,2 mm 
Gramatura: 150g/m2 
 
Parametry folii paroprzepuszczalnej 
Równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,02m 
Przepuszczalność pary wodnej: 3000 g/(m2 (24h)) 
Maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 
- wzdłuż: 165 N 
- w poprzek: 140 N 
Odporność na działanie czynników atmosferycznych: max. 4 miesiące 
Temperatura użytkowa: od -40°C do +100°C 
Gramatura: 60g/m2 
 
2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym 
– papa termozgrzewalna 
 
Papa asfaltowa izolacyjna na osnowie z tektury budowlanej jest to wyrób otrzymany przez 
nasycenie tektury asfaltem przemysłowym izolacyjnym, stosowana jako izolacja 
przeciwwilgociowa w budownictwie, przeznaczona do stosowania na lub pod podłogami 
lub płytami stykającymi się z gruntem lub w ścianach w celu zabezpieczenia przed wodą, 
nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego przechodzącą z gruntu do środowiska 
wewnętrznego, jak np.  
Parametry techniczne (przykładowe): 

− Wady widoczne:     wyrób pozbawiony wad widocznych 
− Wymiary rolki : 

o długość 30 m 
o szerokość 1 m 

− Prostoliniowość:     odchyłka nie większa niż 20 mm na 10 m 
długości 

− Gramatura papy:     0,90kg/m2 +0,20kg/lm2 
− Gramatura osnowy:    400 +15 -25 g/m2 
− Zawartość asfaltu:    min. 100% gramatury tektury 
− Maksymalna siła rozciągająca: 
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o wzdłuż:   500N/50mm ±200N/50mm 
o w poprzek:  400N/50mm + 200N/50mm 

− Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 
o wzdłuż:  3% ±2% 
o w poprzek:  3% ± 2% 

− Giętkość w niskiej temperaturze:   brak rys i pęknięć w temp. 0ºC 
− Wodoszczelność:     odporna na ciśnienie 2 kPa 
− Odporność na uderzenie:   NPD 
− Wytrzymałość złącza: 

o zakład podłużny:   350N ±100N 
o zakład poprzeczny:  550N + ±100N 

− Odporność na obciążenie statyczne:   20 kg 
− Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:  80N ±30N 
− Trwałość: 

o wodoszczelność po starzeniu sztucznym:  odporna na ciśnienie 2kPa 
o odporność chemiczna:    spełnia wymagania 

− Substancje niebezpieczne:    wyrób nie zawiera azbestu ani smoły 
węglowej 

− Reakcja na ogień:    klasa E 

Papa zgrzewalna podkładowa (przykładowe parametry) 

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa , osnowę stanowi tkanina szklana o gramaturze 
200 g/m2 .  
Dane techniczne: 
− Masa pokrywająca   - Asfalt niemodyfikowany 
− Rodzaj wkładki nośnej   - Tkanina szklana gr. 200 g/m2 
− Grubość     - 4,0 mm 
− Siła zrywająca wzdłuż / poprzek  - 1000 N/5 cm / 1000/5 cm 
− Zakres elastyczności  - od 0ºC do +70ºC 
− Sposób montażu    - Zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne 
Przeznaczenie i zakres stosowania: 

Papa asfaltowa podkładowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej. 

Papę należy zgrzewać palnikiem gazowym lub mocować do podłoża mechanicznie. Wstęga 

papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach, o równomiernie 

rozłożonej masie 

Środek bitumiczny do gruntowania 

Zastosowanie: jako wysokojakościowa powłoka gruntująca na beton i blachę, zapewniająca 
właściwą przyczepność do podłoża również wilgotnego. Charakterystyka wyrobu: roztwór 
bitumiczny do nałożenia za pomocą wałka lub natrysku 
− Zużycie: 0,2 - 0,3 l/m2 w zależności od chłonności podłoża 
− Opakowanie: o poj. 25 l 
− Czas schnięcia: przy temp. 20C 3 godz. 
− Składowanie: w suchym i chłodnym miejscu z dala od ognia 
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Folia w płynie 

Służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków nasiąkliwych i 
porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i 
przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, 
elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, 
tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych 
na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w 
płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym 
również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki cementowe i 
cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. 
Dane techniczne: 

− Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
− Temperatura podłoża:od +5°Cdo +25°C 
− Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm 
− Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h 
− Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h 
− Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h 
− Zdolność krycia rys: 1,0 mm 
− Spływ z powierzchni pionowej: brak 
− Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku 
− Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa 
− Konsystencja: ciekła masa 
− Kolor: szary 
− Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3 
− Odporność na wilgoć: okresowo odporna 
− Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna 
− Odporność na kwasy i zasady: nie odporna 
− Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C 
/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i 
temperatury powietrza + 20°C/ 
Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym 
podłożu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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W przypadku wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne 
są: 
− palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
− szpachelka, 
− nóż do cięcia papy, 
− wałek dociskowy z silikonową rolką, 
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki 
pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą 
być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w 
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę 
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
5.3.  Przygotowanie podło ża 

Izolację rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy 
usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, 
nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio 
zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się 
do podłoża.  
 
5.4.  Izolacje z emulsji i mas bitumicznych 

Gruntowanie podło ża 

Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie 
emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych 
powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak 
dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy 
ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w 
przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W 
zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez 
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw 
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać 
we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji 
jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze 
niż 400-500 g roztworu/m2.  
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie 
należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z 
dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W 
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przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych 
należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 

Wykonanie izolacji powłokowej 

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do 
komponentu płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za 
pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i 
proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach 
mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas 
stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin.  
Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej.  
Bitum nanosi się za pomocą gładkiej kielni.  
Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach 
roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest 
możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W 
przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową 
przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z 
polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i 
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod 
warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na 
zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, 
gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty 
izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem 
lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia.  
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym 
systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia 
izolację z masy wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu 
nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej.  
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową  taśmą 
izolacyjną naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną  i później łączoną z 
izolacją powierzchniową. 
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości 
zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki 
materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. 
Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 
wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 
100 m2 uszczelnianej po-wierzchni. 

Środek bitumiczny do gruntowania 

Sposób użycia: nanosić i rozprowadzać wałkiem na oczyszczone wcześniej podłoże, po 
czym odczekać do wyschnięcia. Może być stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze 
wietrzonych pomieszczeniach. Dobra wentylacja powinna być zapewniona do momentu 
całkowitego wyschnięcia. 
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5.5.  Izolacje papowe 

Gruntowanie podło ża  

Do gruntowania podłoża należy używać jedynie materiału dopuszczonego do stosowania 
przez producenta zasadniczych materiałów do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub 
wodochronnej. 
Do gruntowania podłoża betonowego lub z zaprawy cementowej wykonanego na płytach 
styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie 
emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych 
powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak 
dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy 
ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w 
przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W 
zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez 
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw 
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać 
we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1:10.  
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji 
jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze 
niż 400-500 g roztworu/m2. 
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie 
należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z 
dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W 
przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych 
należy warstwę zaprawy przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 

Izolacje z pap na lepiku 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się 
ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych 
powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczególnych pasów papy.  
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Należy sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste 
krawędzie i równomiernie rozłożoną masę asfaltową.  
Roboty izolacyjne rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy asfaltowej.  
Lepik asfaltowy nanosi się na oczyszczoną i suchą powierzchnię zagruntowanego podłoża 
lub ułożoną uprzednio warstwę papy, nakładając cienką warstwą za pomocą szczotki 
dekarskiej, pędzla lub pacy. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po 
upływie 5-25 minut, po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie 
papę dociska się na całej powierzchni do podłoża.  
Najlepsze wyniki klejenia uzyskuje się smarując zarówno podłoże, jak i spodnią stronę 
papy. Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5°C do +20°C. W celu ułatwienia 
prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie lepiku w ogrzewanym pomieszczeniu, 
dzięki czemu masa zachowuje optymalną konsystencję. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5 ST 452-6 
 

123 

rozwinąć w miejscu, w którym będzie układana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

− podłużny 8 cm,  
− poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy 
powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 
45°.  

Izolacje z pap termozgrzewalnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się 
ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, 
wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap 
zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej 
do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w 
celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 
zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy 
tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
− podłużny 8 cm, 
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− poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy 
powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 
45°. 
Izolacje z pap samoprzylepnych 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej 
wygląd zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych 
krawędziach i równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy 
powinna być pokryta folią antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. 
Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy 
asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu.  
Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na termoizolacji 
ze styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej 
temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.  
 
5.6.  Hydroizolacje 

W celu spełnienia swoich funkcji hydroizolacje muszą stanowić ciągłą i szczelną powłokę 
oddzielającą budynek od wody lub pary wodnej, ściśle przylegać do podłoża, nie pękać, a 
ich powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień i wybrzuszeń. Hydroizolacja wykonana 
powinna być po ukończeniu robót przygotowawczych podłoża. Materiał mocowany jest 
samoprzylepnie w całej powierzchni na zagruntowaną materiałem systemowym 
powierzchnię, a łączenie odbywa się poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem. Na styku 
trzech płaszczyzn i w przypadku otworu w hydroizolacji (elementy instalacji) należy 
wzmocnić dodatkową warstwą, kołnierzem z hydroizolacji. 
Hydroizolację należy wyłożyć na elewację minimum 10cm powyżej poziomu opaski 
żwirowej, Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W celu ochrony przed uszkodzeniami takimi jak 
wgniecenia, przecięcia lub spowodowane ruchem pracowników/maszyn, zaleca się 
wyłączenie z ruchu i innych prac obszaru, na którym układana jest izolacja, do czasu 
zabezpieczenia warstwy wodoodpornej ostatecznym pokryciem. 
Na hydroizolacji rozkładana jest folia rozdzielająco-poślizgowa z zakładami 
technologicznymi 
min. 20 cm 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
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6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być 
przeprowadzone w wyjątkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w 
celach kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.2.  Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić.  
 
8.3.  Zgodno ść z dokumentacj ą  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
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wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji bitumicznej wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej poziomej wykonywanej na zimno z roztworu 

asfaltowego, 
− wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji z folii polietylenowej wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− wykonanie izolacji z folii polietylenowej, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie 

palności materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 

do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno -
(Zmiana Az1). 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 
Żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
Inne Przepisy: 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji ciepłochronnych i akustycznych związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” 
– segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 
45320000-

6  
Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplana i akustyczna 

   Izolacja termiczne i akustyczna 
 
1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane 
z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z 
wykonaniem izolacji: 
• strop nad piwnica - styropian EPS 040 gr. 10 cm od spodu stropu i gr. 3 cm na płycie 
stropowej 
• stropy miedzy kondygnacyjne – styropian EPS 044 gr. 3 cm (akustyczny) 
• dach – płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 20 cm; wsp. przewodzenia ciepła   = 0,035 
W/mK; kl. reakcji na ogień A1 
• ściany wewnętrzne mieszkań od strony klatek schodowych – płyty gr. 3 cm, zespolone 
fabrycznie, składające sie z twardej poliuretanowej płyty termoizolacyjnej pokrytej 
jednostronnie płyta GK; pomiędzy warstwami folia paroizolacyjna 
• ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – styropian EPS 040 Fasada frez gr. 14 
cm; co najmniej kl. E odporności na ogień odpowiadające określeniu „samo gasnące”) - 
zgodnie z norma PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja” Gęstość pozorna nie 
mniejsza niż 15 kg/m2 
• cokoły – płyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 10 cm 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty 
styropianowe. 
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być 
kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt 
na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby 
nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na 
działanie temperatury do 80 ˚C. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania 
ścian, stropów, stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą 
cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na 
działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i 
lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) 
i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.  
Zastosowanie: 
Płyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa przy 
wykonywaniu warstw posadzek. 

Polistyren ekstrudowany 

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - 
służący do wykonywania ociepleń. 
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt 
powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane 
z wrębem typu „zamek” (frezowane). 
Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na 
duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie 
ocieplenie montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. 
Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i 
fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt 
ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ 
wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC.  
Zastosowanie: 
Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w warstwach posadzkowych. 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    ST 452-7 
 

132 

Wełna mineralna. 

Płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 20 cm; wsp. przewodzenia ciepła   = 0,035 W/mK; kl. 
reakcji na ogień A1 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych 
do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
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warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie 
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed 
zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na 
materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do 
robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź 
mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki 
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. 
Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał 
izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi 
lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych 
luzem na styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w 
Dokumentacji. Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, 
grożących powstaniem mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej 
przegród. 
Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez 
klejenie – styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa 
się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na 
narożach budynku. Ocieplenie należy kleić do odpowiednio przygotowanego, 
oczyszczonego, zagruntowanego, nośnego podłoża. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt 
rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy 
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dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając 
krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub 
więcej warstwach) lub akustycznej, należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, 
zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy 
szczeliny płyt izolacji.  
Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego 
lub innych materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. 
Polistyren powinien być przyklejany przy użyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do 
rodzaju materiału izolacyjnego, nie powodującego jego destrukcji. 
Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 
rozmieszczone mijankowo. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść instalacji przez 
stropy i ściany oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i na 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, 
w tym zwłaszcza na instalacje ogrzewania podłogowego. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-
suchym.  
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej bezpośrednio na materiałach 
izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych. 
Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie 
odpowiedniej paroizolacji, przewidzianej w projekcie. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i 
podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w 
zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników 
działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi 
lub źródłami ciepła. 
 
5.3.  Monta ż płyt izolacyjnych na ścianach  

Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przygotowanie podło ża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 
− powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 

zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
− powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 

betonu, 
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− pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, 
a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

 
5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły 
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta 
wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone 
przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej 
ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin 
niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
 
Sposób wykonania podłóg izolowanych powinien uwzględniać następujące warunki: 
• nierówności podłoża pod warstwą izolacji akustycznej nie powinna przekraczać 5 mm,  w 
przeciwnym razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i 
podłogowych, 
• płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie, 
• przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy 
ułożyć pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej 
odizolowanie podłogi pływającej od przegród pionowych pomieszczenia, 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− naprężenia ściskające płyt, 
− klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2]. 
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Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2.  Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin 
należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieple ń od płaszczyzny i kraw ędzi od 
kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
− nie większa niż 2 mm  
− w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
− nie większe niż 1,5 mm  
− ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
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− nie więcej niż 4 mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
− nie większe niż 2 mm 
− ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
− nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
8. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− wykonanie izolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych 
producentów. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z podkładami pod posadzki związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 45260000-
7 

 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

   Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z: 
− wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
− wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym, 
− wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na 

gładko, 
− wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu pod posadzki, 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i 
cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

− Cement portlandzki, 
− Zaprawa cementowa, 
− Beton podkładowy 

Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy: 
− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 

196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, 
− sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie 
Vicata): 
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności 

zmiany objętości: 
wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
wg próby na plackach - normalna. 
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości 
grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki 
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności: 
− nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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Kruszywo  

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

Woda  

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Beton 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: 
− przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z 

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą, 
− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z 

recepturą, 
− wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
 

� nasiąkliwość nie większa jak 9% 
� mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, nie więcej niż: 20% 

 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu: 
− Samochód dostawczy do 0,9 t 
− Wyciąg. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia 
jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego 
(bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od 
daty produkcji. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

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

Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła 
być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu. 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę żwirową lub z pospółki. W 
przypadku, gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i 
zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, 
aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej 
powierzchni. 

Podkład betonowy 

Podkład z betonu pod posadzki wykonywać zgodnie z ST „Konstrukcje betonowe 
monolityczne” wg projektu konstrukcji. 
 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z 
podłożem. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa 
niż 5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.  
Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według 
receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego).  
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami 
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne 
zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.  
Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej 
zaprawy.  
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości 
podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami 
nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie 
folią polietylenową lub spryskiwanie wodą. 
W miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową. 
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5.3.  Mieszanka betonowa 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i 
korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 
12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.4.  Betonowanie 

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 od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
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Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 
zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w  
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 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. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

Równo ść powierzchni i tolerancji 

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

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
− braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 
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− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 5 Ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e 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 wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora budowy. 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 

(przez oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy 

użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 2mm. 

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

 
6.4.  Ocena wyników bada ń 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są: 
−  [m2] dla podkładów betonowych  
− [m2] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być 
odebrane. 
− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie 

wykonać. 
 
8.2.  Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
8.3.  Odbiór podkładów i podło ży 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania 
wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.  
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 

przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 
− równości podkładu 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podkładu betonowego 
obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu B10, 
− wykonanie podkładów betonowych na stropie z betonu B10, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie warstwy wyrównawczej – wylewka cementowa, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur.  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
(ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie elewacji z tynku 
związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle 
Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie elewacji z tynku 
cienkowarstwowego na zewnątrz budynku, w zakresie: 
- umocowanie do ścian izolacji ze styropianu 
- pokrycie izolacji siatką z włókna szklanego z zatopieniem jej w warstwie zaprawy 
klejowej, 
- wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego, 
- pomalowanie tynku. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do ociepleń ścian, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów ociepleń ścian. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

- System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) – 
bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku złożonymi systemami izolacji 
cieplnej (dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich materiałów termoizolacyjnych oraz 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich; 
- Systemy klejone – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione 
przez przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokości do 12 m; 
- Systemy mocowane mechanicznie – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem 
jest zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym; 
- Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – systemy, w których 
połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez przyklejenie i obciążenia 
działające na system izolacji cieplnej przenoszone są na konstrukcję nośną przez spoinę 
klejową a dodatkowe mocowanie przy pomocy elementów mechanicznych stosowane jest 
jedynie w miejscach narażonych na zwiększone obciążenia, np. z powodu ssania wiatru; 
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1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w OST pkt 3.1. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
2.2.1 Materiały izolacyjne 
Stosować systemowy zestaw niepalnych materiałów objęty Aprobatą Techniczną wg 
technologii Złożonych Systemów Izolacji Cieplnej Ścian Zewnętrznych Budynków ETICS 
(wcześniej określanej BSO) – instrukcja ITB 447/2009. Zastosowanie systemu polega na 
przymocowaniu do ścian, za pomocą kleju i łączników, płyt styropianowych, wykonaniu na 
powierzchni termoizolacji  warstwy zaprawy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną, a następnie 
wykończeniu całości cienkowarstwową wyprawą tynkarską malowana farbą silikonową. 
 
Materiały 
 
- -zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoża o  
przyczepności do podłoża mineralnego >0.3 MPa oraz przyczepności do styropianu 
 (rozerwanie w warstwie styropianu)>0.1 MPa 
- płyty styropianowe EPS 70-040 fasada Frez co najmniej klasy E reakcji na ogień  
(odpowiadające określeniu „samogasnące”) zgodne z normą PN -EN 13163:2004) 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja”. Gęstość pozorna nie mniejsza niż 15 kg/m2 
- łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym (kołki wbijane) o długości 250 mm ściany 
kondygnacji nadziemnych i 210 mm ściany piwnic; średnica Ø8, strefa rozporu 40,0 mm. 
- Łączniki wykonane z polipropylenu z trzpieniem metalowym; użebrowany korpus o 
średnicy 10 mm zaopatrzony w talerzyk dociskowy o średnicy 60 mm oraz stalowego 
walcowanego trzpienia rozporowego zabezpieczonego antykorozyjnie. Nośność 
obliczeniowa połączenia 0.40 kN/kołek. Zastosować 4 szt łączników na 1 m2, w narożach 
budynku (2 m od narożnika 6 szt./m2). 
 
2.2.2 Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej    
- Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie i deformacje kształtu.  
- Wielkość oczek 6x6mm o splocie gazejskim  
- Ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2. 
 
2.2.3 Podkładowa masa tynkarska 
– Gotowy do użycia podkład gruntujący na bazie spoiw organicznych. 
– Skład : Spoiwo na bazie akrylatu styrenu, emulsja żywicy silikonowej, wypełniacze 
mineralne, dodatki, woda. 
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– Właściwości : Podkład poprawiający przyczepność powłok wykończeniowych i 
wyrównujący chłonność podłoża; umożliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy 
wykończeniowej. 
– Przeznaczenie: Warstwa podkładowa pod tynki akrylowe, silikonowe krzemianowe, 
mineralne Baumit, mozaikowe oraz pod zaprawę dekoracyjną Dane techniczne Gęstość: 
– Zużycie: 1,50 kg/dm3 
 
Podłoże 
Podłoże powinno być nośne, czyste, suche, nieprzemarznięte, odkurzone i odtłuszczone, 
oczyszczone z 
wykwitów i luźnych zanieczyszczeń. 
Produkt można stosować na następujących podłożach: 
– warstwy zbrojone w systemach ociepleniowych 
– tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe 
– beton i inne podłoża mineralne (masy szpachlowe) 
– (stare), dobrze przywierające tynki i powłoki mineralne, krzemianowe i dyspersyjne 
– tynki wapienno-gipsowe, gipsowo-wapienne i gipsowe 
– płyty gipsowo-kartonowe 
 
2.2.4 Tynki 
 
• mineralne - wg kompleksowego systemu ociepleniowego na bazie styropianu, 
malowany w  kolorach wg kolorystyki elewacji 
• wyprawy cokołowe - tynk mozaikowy (dekoracyjny tynk cienkowarstwowy); gr. 
ziarna 1,5 mm; kolor wg kolorystyki elewacji 
 
Gotowedo użycia, tynki nawierzchniowe o konsystencji pasty na bazie spoiw mineralnych 
o podwyższonej odporności na zabrudzenia  
Tynk zacierany o strukturze drapanej (baranka) do nanoszenia ręcznego lub 
maszynowego na ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki specjalnie opracowanej 
mikrostrukturze oraz wysoko wyspecjalizowanym dodatkom nanokrystalicznym i 
nieorganicznym . 
Skład:   Modyfikowane nanocząsteczkami innowacyjne spoiwa mineralne, wypełniacze 
mineralne, dodatki 
krzemianowe, mikrowłókna, nieorganiczne pigmenty barwne i białe, dodatki mineralne i 
woda. 
 
Podłoże 
Powinno być  nośne, czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, 
oczyszczone z wykwitów 
i luźnych cząstek.. 
Produkt można stosować na następujących  podłożach: 
– mineralne zaprawy szpachlowe w systemach ociepleniowych 
– tynki wapienno-cementowe, beton 
– dobrze przywierające tynki i powłoki krzemianowe 
 
2.2.6 Materiały pomocnicze do wykonania tynku cienkowarstwowego na styropianie. 
Rodzaje materiałów: 
- systemowe listwy startowe, narożne itp., 
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- szybkoschnąca emulsja do gruntowania, 
- listwy uszczelniające przyokienne. 
 
Całość materiałów do wykonania ocieplenia w jednym obszarze powinna pochodzić od 
tego samego producenta lub Wykonawca musi udokumentować, że poszczególne 
materiały nie wchodzą ze sobą w szkodliwe interakcje i nadają się do wykonania 
poprawnego technicznie systemu ocieplenia. 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.1.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
- rusztowanie systemowe, 
- narzędzia ręczne (pace, szpachelki, śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),  
- elektronarzędzia,  
- urządzenia do mieszania zapraw i klejów 
- wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”  
Elementy termoizolacyjne i zaprawy tynkarskie należy przewozić na paletach dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego 
w zawiesie z widłami. 
Materiały te winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych 
przed zmiennych działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny 
przyobiektowe). Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
Wykonawca winien zapewnić, że wszystkie zastosowane elementy składowe ocieplenia i 
tynkowania ściany są ze sobą zgodne i nie wchodzą w szkodliwe interakcje. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 
dociepleniowych od różnych producentów. 
Roboty ociepleniowe powinny wykonywać jedynie specjalistyczne firmy z 
udokumentowanym doświadczeniem w powyższym zakresie robót. 
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Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej 
niż +25ºC, chyba, że aprobaty techniczne dla określonych systemów ociepleniowych 
dopuszczają inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie 
opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych bez odpowiedniego 
osłonięcia, w czasie silnego wiatru oraz jeśli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 
0ºC w ciągu 24 h. 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego w zakresie ścian zewnętrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp. 
 

5.2.  Elewacja z tynku  

Przygotowanie podło ża 
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. 
 
Kołkowanie  
Decyzję, co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor 
nadzoru, po sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas 
wykonywania prac ociepleniowych). 
 
Wykonywanie warstwy zbrojonej 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej powierzchnie przyklejonych płyt 
styropianowych należy przeszlifowac papierem ściernym a następnie odpylić. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej można rozpocząć po min. 3 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. Do wykonania warstwy zbrojonej należy stosować tylko siatkę z włókna 
szklanego. Zaprawę szpachlową nakładać na powierzchnie płyt ciągłą warstwą o grubości 
2 mm, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast 
przykleić siatkę zbrojącą wciskając ja w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na 
głębokość ok. 1 mm i dokładnie wcisnąć. 
Następnie należy nanieść drugą warstwę zaprawy zbrojącej o gr. ok. 1 mm. Następnie 
wyrównać do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny siatki powinna 
wynosić min. 1 mm. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawą 
szpachlową. 
Pasma siatki układać z 10 cm zakładem a na narożach z 20 cm zakładem. Szpachlowane 
powierzchnie w narożach otworów okiennych i drzwiowych wzmacniać dodatkowymi 
diagonalnie wklejonymi pasmami siatki o wymiarach ok. 20x40 cm przed nałożeniem 
warstwy szpachlowej. W obszarach narażonych na uszkodzenia w strefie cokołowej 
stosować dwie warstwy siatki zbrojącej na wysokość 2m ponad poziom przyległego 
terenu. Niedopuszczalne jest wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na 
rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawa podłoża. Należy stosować 
podwójną warstwę zbrojonej siatki dla strefy ścian parteru od poziomu cokołu do + 3,00 m 
 
Wykonanie podkładu tynkarskiego 
- Podkład tynkarski wykonuje się z podkładowej masy tynkarskiej. 
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- Należy stosować środek podkładowy i gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe 
przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podłoże 
wałkiem lub pędzlem. Stosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy 
tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podłoże, 
zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku 
szlachetnego. Może także służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed 
ułożeniem tynku przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.  
- Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie 
na całej. powierzchni za pomocą wałka lub pędzla.  
- Masa podkładowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. 
Należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle j 
przestrzegać proporcji. 
 
Nakładanie tynków 
 
- Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach i nie później niż po 3 
miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 
- Wyprawa tynkarska zależnie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do 
rozrobienia wodą lub w postaci gotowej do użycia masy o konsystencji pasty.  
- Przy rozrabianiu suchej mieszanki należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego 
worka i potem ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku tynków 
kolorowych.  
Należy rozrabiać cafe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu).  
- Tynk nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. 
Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą 
powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą stalową, z tworzywa lub gąbki poliuretanowej, 
uzyskując żądaną fakturę.  
- Czas pracy pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 
szczególnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, 
których to warunków generalnie trzeba unikać przy wykonywaniu tynków.  
- Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i 
zatarcie).  
- Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zależności od 
temperatury i nasłonecznienia.  
- Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia 
zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia 
będzie widoczne.  
- Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach 
architektonicznych (np. otwory, w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp.). Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę musi 
tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle.  
- Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 
atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C 
do +25°C.  
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- Podczas wykonywania tynków należy chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 
- Na wykończony tynk może być nakładana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju 
tynku, np. silikonowa, stanowiąca składnik systemu ocieplenia – w przypadku tynku 
mozaikowego nie przewiduje się dodatkowego wykończenia. 
- Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane w 
sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu należy 
stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające, taśmy rozprężne oraz elastyczne 
masy uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. 
- Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane 
również w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane 
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniające. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania szczegółowe: 
- Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, 
ubytków. 
- Cała powierzchnia ocieplenia powinna mieć jednakową, jednolitą fakturę i barwę, bez 
widocznych połączeń i przejść między poszczególnymi fragmentami wypraw o tym samym 
kolorze. 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
- Równość powierzchni powinna odpowiadać wymaganiom normowym dla III kat. tynków 
zewnętrznych. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty.  
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości,  
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 
mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany. 
- Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą 
być większe niż 3 mm na 1 mb. 
Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych 
odchyłek. 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, plamy pleśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania i ubytki tynków, 
- widoczne nierównomierności barwy tynków. 
 

6.2.  Badanie w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 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 wyżej,  
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami 
producentów używanych wyrobów. Powinny one obejmować sprawdzenie:  
- narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- normatywna odporność płyt na naprężenia ściskające, 
- klasyfikacja ogniowa, 
- poprawności przygotowania podłoży wg pkt 5.2. niniejszej ST, 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w niniejszej ST, 
- równość powierzchni ułożonych płyt izolacyjnych, 
- zgodności z projektem ilości elementów mocujących mechanicznie płyty izolacji, 
- poprawności wykonania warstwy podkładowej zbrojonej siatką i podkładu tynkarskiego, 
- poprawności wykonania tynku cienkowarstwowego, 
- jednorodności kolorystyki gotowych elewacji, 
- na bieżąco, w trakcie realizacji robót, ilości zużywanych materiałów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) ST-0 pkt 8. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Przedmiotem odbiorów częściowych powinny być poszczególne fazy robót: 
- przygotowanie podłoża ściennego, 
- zamocowanie płyt termoizolacyjnych, 
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- wykonanie podkładu tynkarskiego, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
- wykonanie uszczelnień przejść i styków z sąsiadującymi elementami budowlanymi, 
- wykonanie i uszczelnienie dylatacji, 
- wykonanie obróbek blacharskich stykających się z ocieplaną powierzchnią. 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową 
specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny, roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania, nie wpływają 
na własności użytkowe tynków oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej 
Specyfikacji (OST) ST-0 pkt 9. 
− Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 
− Cena jednostkowa 1 m2 izolacji obejmuje następujące roboty: 
− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− ustawienie, przestawianie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów, 
− przygotowanie podłoża ściennego, 
− umocowanie listew startowych, 
− przyklejenie płyt termoizolacyjnych do powierzchni pionowych, 
− mechaniczne umocowanie płyt termoizolacyjnych kołkami mocującymi, 
− wykonanie warstwy zbrojonej, 
− wykonanie podkładu tynkarskiego, 
− wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
− wykonanie uszczelnień przejść i styków z sąsiadującymi elementami budowlanymi, 
− wykonanie i uszczelnienie dylatacji, 
− wykonanie obróbek blacharskich stykających się z ocieplaną powierzchnią. 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidacje stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 
2011).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 
PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

 45260000-
7 

 
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty 

  45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
Podkład pod pokrycie dachówkowe – łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej zgodnie z 
pochyleniem dla poszczególnych typów pokryć dachowych. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
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2.2.  Materiały pokrycia dachowego  

 
Zwykła dachówka cementowa zwana także betonową składa się z piasku, cementu, wody 
oraz barwnika. Do produkcji dachówek używany jest specjalny cement. 
 
Dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w PN-EN 490:2000. 
 
Materiały pozostałe 
– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być 
ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
– nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć 
dachówką takie jak: taśmy i listwy 
uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu, taśmy uszczelniające, 
 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(dokumenty towarzyszące wysyłce 
powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
Obróbki z blachy ocynkowanej 
• obróbki blacharskie dachu – blacha ocynkowana gr. 0,6 mm 
• rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana gr. 0,6 mm 
• parapety zewnętrzne - z blachy stalowej, ocynkowane ogniowo, grubość blachy 
0,75 mm,  malowane proszkowo lakierem poliestrowym; kolor RAL7024 (szary) 
zabezpieczone  antykorozyjne, odporne na promienie UV, zakończone zaślepkami 
PCV w kolorze szarym 
 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne 
dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta 
wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Materiały dachowe 

Dachówki na czas transportu i w czasie przechowywania muszą być zabezpieczone przed 
stałą wilgocią oraz skrajnymi temperaturami – zarówno wysoką jak i niską. Podłoże 
powinno być możliwie równe i odwodnione. Dachówki należy układać jedynie do 
wysokości czterech warstw. Każdą z warstw należy oddzielić drewnianymi przekładkami. 
Całość, w celu ochrony przed deszczem, śniegiem i gradem, winna być okryta folią. 
 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego. 
 
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 
kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 
zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominów i nasad kominowych, 
– obróbka i  spoinowanie kominów, 
– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących 
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego 
rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i 
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 
dachowe. 
 
5.3.  Zalecenia ogólne: 

− Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie 
do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

− Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę 
potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 

− Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 
niższej niż +50C. 

− Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub 
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

− Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu. 
 

5.4.  Pokrycie dachowe 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek 
ceramicznych są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 
może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, 
- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być 
mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm 
na całej długości dachu, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
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– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita 
deska środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
 
Uwagi ogólne 
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 
krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu 
wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie 
powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm. 
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na 
drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie 
stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ 
wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i 
zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy 
sprawdzaniu łatą nie powinny przekraczać 10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej. 
g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
 
Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza lico muru powinny być 
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli 
gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce 
dachówek na okapie powinny być ułożone na zaprawie wapiennej. 
 
Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do okapu, powinny być przesunięte 
względem styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny przekraczać 10 mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5 
mm przy pokryciu dachówką zakładkową. 
 
Wielko ść zakładów 
Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, 
niżej ułożone rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm 
przy kryciu dachówką zakładkową. 
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Zamocowanie dachówek do łat 
Przy kryciu dachówką zakładkową – w strefach II i III co druga dachówka powinna być 
przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być przymocowana co czwarta 
dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach połaci dachowej, a na 
środkowym pasie połaci – co szósta dachówka w każdym rzędzie. Sposób mocowania 
powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 
Dach z koszami 
Sposób wykonania dachu z koszami jest podyktowany nachyleniem dachu i jego 
kształtem. Koniecznie należy dobrze wymierzyć szablon brzegowych (linia cięcia i zagięcia 
– patrz punkt 7) a koniec szablonu (20 mm) wygiąć w dół. Do wykonania dachu z koszami 
można zastosować kosz dachowy lub standardowe elementy blacharskie z blachy płaskiej 
– gładkiej lub z posypką. 
 
Akcesoria 
ławy kominiarskie wykonane z blachy stalowej o gr. 2 mm ze specjalnymi 
antypoślizgowymi  przetłoczeniami, łączone specjalnymi łącznikami do wymaganej 
długości, malowane proszkowo  w kolorze zbliżonym do koloru istniejącego pokrycia 
dachu. 
 
stopnie kominiarskie z blachy stalowej gr. 2 mm, malowane proszkowo w kolorze 
zbliżonym do  koloru istniejącego pokrycia dachu. Stopnie należy umieszczać w 
każdym rzędzie dachówek;  Ławy i stopnie kominiarskie mocować za pomocą 
dachówek wsporczych montowanych do łat  podpórkowych. Celem zastosowania takich 
dachówek konieczne jest wcześniejsze położenie łat  podpórkowych - zamocowanych 
przynajmniej do dwóch sąsiednich krokwi. Dachówki  podpórkowe należy zamontować do 
łat i dopiero do nich stopnie kominiarskie lub wsporniki do  ław. 
 
Wyłaz dachowy – zaprojektowano typowy wyłaz dachowy o wym. zewnętrznych 87x87 
cm;  ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego sosnowo, skrzydło wyłazu 
wykonane z profilu  aluminiowego o budowie komorowej, zapewniające odpowiednią 
sztywność w połączeniu z  pakietem szybowym, którego grubość wynosi 16 mm, szyba 
hartowana charakteryzująca się  podwyższoną odpornością na gradobicie oraz uderzenia 
mechaniczne; uchwyt umożliwiający  blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, 
uniwersalny kołnierz uszczelniający, który umożliwia  dopasowanie wyłazu do każdego 
rodzaju pokrycia dachowego; dojście do wyłazu poprzez  drabinkę naścienną 
zamontowaną na ścianie klatki schodowej. W stropie nad ostatnią  kondygnacją 
mieszkalną wykonać zamykaną na kłódkę klapę zamykającą otwór wejściowy na strych. 
 
5.5.  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
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przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy 
stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż 
ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad 
dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno 
być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponad dachowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyna niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
– przekroju i rozstawu łat, 
– poziomu łat, 
– zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 
cm. Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z 
projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy 
w porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora  
 
6.3.  Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.  
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając 
zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachowego podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 8. 
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8.2.  Odbiór pokrycia dachowego 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a)podkładu, 
b)jakości zastosowanych materiałów, 
c)dokładności wykonania pokrycia, 
d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
b) atesty certyfikaty zastosowanych materiałów, 
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robotpokrywczych z umową 
d) dokumentacja fotograficzna 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 
wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być 
odebrane. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena obejmuje: 

− zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu, 
− wykonanie pokrycia dachowego 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska 
− uporządkowanie terenu budowy. 
Jednostka to m2 wykonania pokrycia dachowego 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary wodnej 
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna 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. 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z 
ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” 
– segment 3,4,5 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. 

 45260000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  
specjalistyczne. 

  45262000-
1 

Specjalistyczne roboty budowlane inne niż 
dachowe. 

  45262100-
2 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z 
zastosowaniem rusztowań. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
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Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

3.  SPRZĘT 

Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa 
robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków 
obciążają Wykonawcę. 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 Inspektora. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5.2.  Wykonanie robót  

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
− Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
− Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż: 

− 2 m dla linii NN, 
− 5 m dla linii WN do 15 kV, 
− 10 m dla linii WN do 30 kV, 
− 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
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jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 
napięcia.  
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie 
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 
podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. 
Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. 
Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie 
może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. 
Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie 
budowli od wyładowań atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację 
piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod 
warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego 
budowli. 
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie 
od wyładowań atmosferycznych. 
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać 
odcinków rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy 
łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy 
normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody 
należy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej 
lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. 
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy 
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. 
Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 
Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się 
wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz 
rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być 
wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i 
ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie 
konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a 
jakie do nietypowych (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań 
nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca 
montażu rusztowań. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”. 
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6.2.  Kontrola jako ści robót 

Zasady ogólne kontroli  

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić 
każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na:  
− sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 

rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  
• Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla 

rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m  
• Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie 

powinno przekraczać 10mm,  
− sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych 

za pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 
10% ilości zakotwień wybranych losowo,  

− sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
− sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 

obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  
− sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
− sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
− sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 

przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  
− sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:  
− przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
− przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 

pracownika inżynieryjno-technicznego,  
− przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 

budowlanego i brygadzisty użytkującego.  
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy 
[m2]. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty  
uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji  nie podlegają zapłacie. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 
− wszelkie prace pomiarowe, 
− załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania, 
− montaż i demontaż rusztowania; 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów  i odbiorów; 
− wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 
 rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania 

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



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                   SST 452-12 
 

183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 

452-12 

OBUDOWY Z PŁYT GK 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                   SST 452-12 
 

184 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP ........................................................................................................................ 185 

1.1. Przedmiot SST ...................................................................................................... 185 
1.2. Zakres stosowania ................................................................................................ 185 
1.3. Określenia podstawowe ........................................................................................ 185 
1.4. Zakres robót objętych SST .................................................................................... 185 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ..................................................................... 185 

2. MATERIAŁY ...................................... .......................................................................... 186 

2.1. Wymagania ogólne ................................................................................................ 186 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót ............................................................... 186 

3. SPRZĘT ....................................................................................................................... 188 

3.1. Wymagania ogólne ................................................................................................ 188 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ............................................................................... 188 

4. TRANSPORT .............................................................................................................. 188 

4.1. Wymagania ogólne ................................................................................................ 188 
4.2. Transport materiałów ............................................................................................. 188 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów ........................................................... 188 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................ ................................................................. 189 

5.1. Wymagania ogólne ................................................................................................ 189 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ............................................................................. 189 
5.3. Montaż obudów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie ....................................... 189 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT .................................................................................. 190 

6.1. Wymagania ogólne ................................................................................................ 190 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót ................................................................... 190 

7. OBMIAR ROBÓT ................................... ..................................................................... 191 

8. ODBIÓR ROBÓT.................................... ..................................................................... 191 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. ............................................................................... 191 
8.2. Odbiór podłoży ...................................................................................................... 191 
8.3. Zgodność z dokumentacją .................................................................................... 191 
8.4. Wymagania przy odbiorze ..................................................................................... 191 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI .......................................................................................... 192 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................. 192 

 

 

 

 

 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                   SST 452-12 
 

185 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategori
a 

Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 
 
1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane 
z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności, 
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych, w systemie lekkiej 
zabudowy szkieletowej, do którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
• Kominy –Na wszystkich kondygnacjach obudowę kominów należy wykonać z płyty 
GKB gr. 12,5 mm;, w przestrzeni strychu kominy obłożyć płytą GKF gr. 12,5 mm.  
 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
Płyta gipsowo-kartonowa zwykła typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubości 12,5 mm 
Przeznaczenie 
- Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i 
występują dodatnie temperatury. 
Parametry:  
- Kolor szary, niebieskie nadruki, 
- Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm, 
- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień 
materiałów budowlanych (wg  normy PN EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień.). 
 
Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna – o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu 
wysokiej temperatury typ F wg PN-EN 520 (dawniej GKF) grubości 12,5 mm 
Przeznaczenie 
- Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w 
miejscach, gdzie wymagana jest odporność ogniowa przegród wykonanych z ich użyciem 
lub podwyższona odporność płyt na działania wysokich temperatur, w pomieszczeniach, w 
których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i występują dodatnie 
temperatury. 
Parametry:  
- Kolor różowy lub szary, czerwone opisy płyty, 
- Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm, 
- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień 
materiałów budowlanych (wg  normy PN EN  13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień.). 
 
Akcesoria stalowe  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
− łączniki wzdłużne, 
− uchwyty bezpośrednie długie, 
− uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
− kołki szybkiego montażu, 
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− kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria 

stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 

perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi 
oraz spoin narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny 
mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami 
bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe   Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 

blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym,  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone 
przed korozją. 

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
Taśma uszczelniająca z PCW 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2.. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 
specyfikacji technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony 
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się 
w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo 
na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z  pakietów 
jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, 
jeden na drugim 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
 
5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów. 
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i 
dobrze przewietrzone. 
 
5.3.  Monta ż obudów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 

Przed zamknięciem ścian należy sprawdzić czy wszystkie instalacje zostały wykonane. 
Ściany działowe i obudowy pionowe instalacji jeżeli zostało tak wskazane na rysunkach 
wykonać z płyt GK kładzionych podwójnie na konstrukcji stalowej z izolacją akustyczną 
według rozwiązania systemowego. Wszystkie ściany jeżeli na rysunku nie zaznaczono 
inaczej należy traktować jako jednowarstwowe ze szkieletem z okładziną GK, wypełnione 
wełną mineralną o gęstości 80 kg/m3 o właściwościach akustycznych ściany minimum Rw 
60 dB. Gniazda wtykowe, wyłączniki itp.. mogą być wbudowane w dowolnym miejscu 
ścianki działowej (wg projektu elektrycznego i projektu wnętrz), oprócz sytuowania 2 
gniazd bezpośrednio naprzeciw siebie w tej samej ścianie.  
 
Technika spoinowania 
Materiały szpachlowe bez taśmy spoinowej szpachlowanie ręczne masą impregnowaną, 
przy zastosowaniu papierowej taśmy spoinowej, lub szpachlowanie mechaniczne 
przystosowanym urządzeniem. Masa impregnowana powinna mieć dodatkowo własności 
hydrofobowe i być dostosowana kolorystycznie do impregnowanych płyt gipsowo-
kartonowych. Masę wykończeniową stosować jako ostatnią warstwę wyrównawczą przed 
szlifowaniem spoin płyt gipsowo-kartonowych. 
 
Wykonanie 
- Krawędzie docinane szpachlować przy wykorzystaniu papierowej taśmy spoinowej. W 
przypadku okładziny wielowarstwowej wypełnić spoiny warstwy spodniej, szpachlować 
spoiny 
warstwy wierzchniej. W każdym przypadku szpachlować widoczne łby blachowkrętów. 
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 
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− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów 
rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 
125cm. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm . 
Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm . Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                   SST 452-12 
 

191 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej sufitu, okładziny i ścianki 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 7. 
 
8.2.  Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
 
8.3.  Zgodno ść z dokumentacj ą  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 
być wykonany z dokładnością do 0,5 mm . Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 
 

pionowego 
 

poziomego 

Nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 

niż 2 szt na całej 
długości łaty kontrolnej 

2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
i ogółem  nie większej 

niż 3 mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 
Kraków 1996r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. 
„Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
• piwnice: 
ściany – tynk cementowo – wapienny kat. II 
sufit – tynk cienkowarstwowy na siatce 
• klatki schodowe: 
ściany klatek schodowych do wys. 1,50 m od posadzki – tynk mozaikowy o gr. ziarna 0,8 
do 1,0 mm w kolorze jasnym, pastelowym..  
Powyżej tynku mozaikowego na ścianach zewnętrznych i sufitach - tynk gipsowy ze 
szpachlowaniem. 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postai ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm 
oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  
 

Tynk gipsowy ze szpachlowaniem 

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, 
wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją 
powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. 
Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia. 
 
Dane techniczne: 
− Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 
− Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 
− Uziarnienie: do 1,2 mm 
− Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 
− Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 
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− Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 

− Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 
− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 
− Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 
− Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: : ok 5 . 
− Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 
 
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do 
stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% 
masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 
- początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 
od wymagań normy. 

 

Tynk cienkowarstwowy 

Tynk cienkowarstwowy - na bazie żywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego, w 
formie pasty, gotowy do użycia. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na 
podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także 
aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i 
trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod 
tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
− równe, 
− nośne i mocne, 
− wystarczająco stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
− wolne od wykwitów, 
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.3.  Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podło ża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
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Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 
lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące 
się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 
większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność 
tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym 
murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 
skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 
wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 
przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.4.  Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić 
prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków 
pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone 
zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący 
wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być 
wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 
pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 
powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
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zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej 
się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy 
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 
przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 
warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego 
rodzaju tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 
rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 
dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje 
się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której 
dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy 
je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy 
nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". 
Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.5.  Tynki maszynowe 

 
Czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 
podłożu jest następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
3) mechaniczne wykonanie narzutów, 
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 
 
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – 
cykliniarek 
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi 
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty 
tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji 
gęsto plastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej 
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stosowanie 
powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
świadectwem 
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
 
5.6.  Wykonanie gładzi gipsowych  

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. 
Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą 
od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku 
od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne 
nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 
niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty 
pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. 
Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 
wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. 
Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 
powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
 
5.7.  Szpachlowanie 

Masa szpachlowa oferowana jest w postaci sypkiej mieszanki, w związku z tym przed 
zastosowaniem należy ją odpowiednio przygotować. 
Przewidzianą do zużycia ilość wsypywać do pojemnika z wodą, w ilości około1 kg suchej 
masy na 0,3 l wody, ciągle mieszając. Następnie zawartość pojemnika starannie 
wymieszać, najlepiej przy pomocy wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej, 
łatwej do nakładania masy. Należy zwrócić uwagę aby przygotowana masa została 
dokładnie wymieszana i nie zawierała żadnych grudek. Gotową masę po upływie około 5 
minut ponownie wymieszać i nakładać za pomocą szpachelki bądź pacy ze stali 
nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych. Ważnym jest aby przed kolejnym zarobieniem 
nowej partii masy dokładnie wymyć pojemnik /wiaderko. 
 
Do nanoszenia warstwy masy szpachlowej przeważnie zaleca się stosowanie dwóch 
metalowych szpachelek wykonanych ze stali nierdzewnej. Pierwsza, o małej szerokości, 
służy do nabierania masy szpachlowej i przenoszenia jej na szeroką szpachelkę. 
Natomiast druga, szeroka, do rozprowadzania masy szpachlowej po wyrównywanej 
powierzchni. Istotnym jest aby szpachelka rozprowadzająca stale utrzymywana była w 
czystości. Wszelkie pozostałości masy szpachlowej należy usuwać z niej używając do tej 
czynności mniejszej szpachelki. 
Po wyschnięciu szpachlę należy przeszlifować za pomocą packi z papierem lub siatką 
ścierną (grubość ok. 100-150). W kątach i miejscach trudnodostępnych szczególnie 
polecana jest gąbka ścierna. 
W celu dokonania kontroli wykonanych prac należy skierować źródło światła (latarka, 
lampka) równolegle do ściany. Umożliwi to dostrzeżenie ewentualnych nierówności i źle 
wyszlifowanych miejsc. Przeszlifowanie podłoże bezwzględnie należy dokładnie odpylić 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    ST 454-1 

202 

przed malowaniem farbą podkładową 
 
5.8.  Tynki cienkowarstwowe 

Tynk jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, należy go tylko dokładnie wymieszać 
ręcznie. Nie używać mieszadła elektrycznego. Do mieszania używać wyłącznie narzędzi 
wykonanych ze stali nierdzewnej. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta 
(dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką 
ilością czystej wody - zazwyczaj nie więcej niż 200 - 300 ml na wiadro 30 kg. 
Przemieszany nakładać na zagruntowane i wyschnięte podłoże przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej. Należy go nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać 
zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji 
tynku. Tynku nie zaciera się.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 5 specyfikacji technicznej. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
6.4.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− przyczepności tynków do podłoża, 
− grubości tynków, 
− wyglądu powierzchni tynków, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
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Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i 
powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości 
kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża 
wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa 
murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół 
Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45440000-
3 

 Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę 
higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
Rodzaje powłok malarskich 
• kondygnacja piwniczna – ściany i sufity malowane 2 krotnie farbą emulsyjną białą 
• klatki schodowe – ściany powyżej 1,50 m oraz sufity malowane 2 krotnie farbą 
emulsyjną białą 
• przedpokoje, pokoje – ściany i sufity malowane 2 krotnie farbą emulsyjną białą 
• kuchnie - ściany i sufity malowane 2 krotnie farbą emulsyjną białą; nad ciągiem 
technologicznym  ułożyć tzw. fartuch o wys. 70-75 cm na wysokości 0,75-1,5 m od 
poziomu posadzki 
• łazienki – na ścianach do wys. 2,0 m okładzina z płytek ceramicznych, powyżej 2 
krotne  malowanie farbą emulsyjną białą; sufity - malowane 2 krotnie farbą 
emulsyjną białą 
 

Środki gruntuj ące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej. 

− mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

− Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i 
konserwacyjnych powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na 
malowanym podłożu barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada 
wysoką odporność na działanie wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. 
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Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo 
odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna. 

 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją 
producenta. Farby chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać z dala od 
źródła ognia. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć 
roboty budowlane stanu surowego.  
Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego 
betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające elementy metalowe, których nie można 
usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i 
zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
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Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz 
styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą 
szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić 
zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie 
przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i 
wpisu do Dziennika Budowy 
 

5.3.  Przygotowanie podło ża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 
− w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
− w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 
pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 
mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż 
podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod 
malowanie 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża, 
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 

Przed rozpoczęciem prac malarski powierzchnie tynków należy szpachlować w celu 
uzyskania gładkich powierzchni 
 
5.4.  Wykonanie robót malarskich zewn ętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoże spełniają 
wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
− informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach , kiedy należy go 

stosować, 
− sposób przygotowania farby do malowania, 
− sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
− krotność nakładania farby oraz jej zużycie na m2, 
− czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
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− zalecenia w zakresie bhp. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami 
 
 
5.5.  Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: - 
− wykonaniu białego montażu 
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w pkt 5.4. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  
− Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;  
− Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  
− Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże.  
Nakładanie wałkiem  
− Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu 

na prostotę i dużą wydajność;  
− Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny  
− Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
− Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.2.  Odbiór podło ży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
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budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 
 
 
8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 8. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
− wykonanie ww. czynności 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska 
− uporządkowania placu budowy 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych związanych z 
zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w 
Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45430000-
0 

 Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 
− wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych. 
− Wykonaniem posadzek i cokolików płytek typu gres 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
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2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
• łazienki – na ścianach do wys. 2,0 m okładzina z płytek ceramicznych, powyżej 2 
krotne  malowanie farbą emulsyjną białą; sufity - malowane 2 krotnie farbą 
emulsyjną białą 
• klatki schodowe – płytki gresowe o wym. 30 x 30 cm z cokolikami o wys. 5 cm 
wykonanymi z  płytek 
• łazienki, kuchnie – płytki ceramiczne podłogowe; w kuchniach cokoliki o wys. 5 cm 
wykonane z płytek 
 
Płytki: 
Faktura , wymiary oraz kolorystyka wg. dokumentacji 
 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
– PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E~3%. Grupa B I. 
– PN-EN 177.1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E~6%~ Grupa B Ila. 
– PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E~10%. Grupa B Ilb. 
– PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 
 
Akcesoria, kleje 
Przeznaczenie 
- Akcesoria służące do mocowania płytek i ich pielęgnacji. 
- Wszelkie akcesoria musza być dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej 
płytki. 
Parametry:  
Klej epoksydowy do płytek ceramicznych: 
Mocowanie płytek ceramicznych do posadzek. 
- wysoce odporny na obciążenia klej epoksydowy 
- odporny na: wody agresywne, zasady i rozcieńczone kwasy 
- podłoże – jastrych cementowy 
Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych: 
- wysoce odporna na obciążenia, elastyczna fuga epoksydowa, 
- wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokości 
do 8 mm, 
- odporność na: wody agresywne, tłuszcze, kwasy, chemikalia, różnice temperatur, 
- powłoka gładka, matowa, 
- kolor – wg wytycznych Architekta, 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do 
przycinania płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, 
poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z 
wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną 
wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być 
zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym 
podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod 
żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub 
zastępstwie drabiny. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze  

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Przed rozpoczęciem układania płytek ceramicznych na ścianach należy otynkować ściany 
przewidziane do wykończenia za pomocą płytek ceramicznych. Narożniki ścian 
wykończonych za pomocą płytek ceramicznych wykonane z płytek zacinanych pod kątem 
45˚. Bezwzględny zakaz stosowania narożników. Do wypełniania fug stosować tylko fugi 
barwione w masie. 
Nie dopuszcza się stosowania fug kolorowanych na budowie za pomocą barwników. 
Fugi w wersji zawierającej preparat zapobiegający rozwojowi grzybów i pleśni. Na styku 
wykończenia ściany za pomocą ceramiki i tynku stosować płaskownik aluminiowy, 
wpuszczony 
w grubość ściany. Płaskownik zlicowany z wykończeniem ścian (tynk i ceramika). 
 
 
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża. 
− podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 

mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
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− do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 

− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej. 

− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

− powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe 
płaszczyzny. 
 Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 

− przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także 
sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić 
usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 
rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w 
jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   

− Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą 
zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być 
naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i 
docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

− Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny 
za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy 
wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W 
końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate 
gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 

 

Przygotowanie podło ża: 

− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 
PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin 

− Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
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Roboty zasadnicze: 

− Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

− Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w 
odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość 
płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 
Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

− Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 
po 3 dniach.  

Posadzki z płytek 

Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych. 
Powierzchnię podłoża należy zagruntować preparatem odcinającym dopływ wilgoci. 
Płyty kamienne należy zaimpregnować przed ich ułożeniem ze szczególnym 
uwzględnieniem krawędzi, aby w ten sposób ograniczyć wchłanianie wilgoci w spoinach 
pomiędzy kamieniami. Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju należy dostosować do wymogów 
specyficznych kamienia. 
Płyty układane na zaprawie klejowej. 
Podłoże musi być równe i oczyszczone, oraz spełniać wymogi producentów zapraw 
klejowych. 
Zaprawę klejową nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejowa powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy 
zależy od wielkości płyt.  
Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobór chemicznych i fizycznych 
parametrów zapraw klejowych oraz impregnatów do montażu i zabezpieczenia 
przewidzianych projektem płyt kamiennych. 
Dobór wyżej wymienionych materiałów musi uwzględniać właściwości chemiczne i 
fizyczne przewidzianych projektem płyt kamiennych, jak i miejsce ich montażu związane 
ze sposobem użytkowania danej posadzki. 
W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodności materiałowych (chemicznych i 
fizycznych), mogących skutkować odspoinowywaniem się, czy też przebarwieniami płyt, 
Wykonawca musi zgłosić Architektowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozwiązania 
alternatywne. 
Ponadto, w celu uniknięcia przypadków odspoinowywania się płyt, oraz ich przebarwień 
na etapie realizacji, należy wykonać próby z użyciem przewidzianych materiałów z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 
Rozkrój kamienia, szczegóły układania sposób licowania płyt z elementami ścian i 
wyposażenia wnętrza został podany w projekcie. 
W miejscach styku ze ścianą lub innym elementem w podłodze niezgodnym z podziałem 
modularnym – należy docinać płytę na wymiar.  
Wykonawca musi uwzględnić wykonanie prac w pełnym zakresie, w tym np. ( oprócz 
ułożenia posadzki): 
o - osadzenie grzejników kanałowych, 
o - osadzenie elektrycznych puszek podłogowych i rewizji, 
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o - osadzenie listew dylatacyjnych, 
o - wykonanie styków z innymi materiałami. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych okładzin ściennych. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin 
ściennych podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z ST i PB. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004(U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych,   
odpornych. 

PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do 
projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 

PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników 
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PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, 
ocena zgodności i znakowanie 

PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. 
Oznaczanie stabilności wymiarowej 

PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994          Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003    Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145           Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i     

 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia. 
PN-88/B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z paneli podłogowych 
związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle 
Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-
1 

  
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-
4 

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian. 

  45432110-
8 

Kładzenie podłóg 

  45432113-
9 

Kładzenie parkietu 

  
45432114-

6 
Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, 
na którym wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
− posadzek z paneli podłogowych, 
− listew cokołowych. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji 
technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Panele drewniane podłogowe z podkładem, 
panele kl. ścieralności AC4; listwy cokołowe drewniane z drewna sosnowego, 
lakierowanego 
 
Listwy cokołowe drewniane, 
Klej do paneli. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót panele podłogowej powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
− młotek (500 g), 
− przyrząd montażowy, 
− miara drewniana lub zwijana, 
− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
− kliny drewniane, 
− klocek do dobijania desek. 
− jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
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4.2.  Pakowanie i magazynowanie 

− Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli. 
− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk 

w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 

− Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
− Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
4.3.  Transport materiałów 

− Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
− Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
pas¬kiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 
być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                           ST 454-4 
 

228 

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

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków 
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania 
promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w 
pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i 
wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. 
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem 
pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową 
grubości 0,2 mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń 
zabezpieczać taśmą klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas 
układać piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) 
przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych 
desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny 
dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd 
dobijamy od strony czoła. 
Ostatni pas  należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, 
zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych 
docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi 
zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15 mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi 
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew 
dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio 
zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z  
nowej podłogi. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Jednostką obmiarową posadzek z paneli drewnianych jest metr kwadratowy (m2). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych 
nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
 
8.2.  Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
8.3.  Odbiór powinien obejmowa ć: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej. 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− ułożenie paneli podłogowych, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu stolarki i elementów ślusarskich 
związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle 
Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz  
roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 
elementów. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 
płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i 
rozciąganych usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez 
łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 
stosunku do jego długości, 
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1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ślusarki dla obiektu, a w szczególności: 
− Montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej, 
− Montaż stolarki drzwiowej i okiennej, 
− Montaż ślusarki drzwiowej, 
− Montaż balustrad i pochwytów, 

 
przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne 
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów 
pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

STOLARKA DRZWIOWA  
• drzwi wejściowe do budynku – z profili aluminiowych tzw. ciepłych, kolor RAL 6005, 
szklone  szkłem bezpiecznym hartowanym; drzwi dwuskrzydłowe, szerokość drzwi w 
świetle  ościeżnicy150 cm, jedno skrzydło szerokości 90 cm; drzwi wyposażone 
 samozamykacz,  zamek elektromagnetyczny, klamkę, blokadę w pozycji pełnego 
rozwarcia oraz sprzężone z  sygnalizacją domofonową 
• drzwi wejściowe do mieszkań – płycinowe, pełne, w kolorze brązowym wyposażone 
w wizjer,  dwa zamki z wkładką patentową (w tym jeden atestowany)i oznaczone 
 numerem mieszkania  o wys. 50 mm (numer wykonany z metalu, mocowany na 
stałe  do skrzydła drzwiowego), próg  dębowy 
• drzwi wewnętrzne w mieszkaniach: 
do kuchni i pokoi – w kolorze brązowym, płycinowe, pełne 
do łazienek - w kolorze brązowym, płycinowe, pełne, z kratkami nawiewnymi w dolnej 
części skrzydła drzwiowego o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla 
dopływu powietrza. Drzwi wyposażyć w blokady łazienkowe 
• drzwi do piwnicy – jednoskrzydłowe, stalowe w kolorze białym, wyposażone w 
zamek wpuszczany 
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• drzwi do komórek lokatorskich - bez ościeżnic, drewniane, ażurowe 
• drzwi wejściowe do pomieszczeń na wózki, rowery, pomieszczenia na wodomierz, 
pomieszczenie węzła c.o. –z pojedynczej blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm z 
otworami wentylacyjnymi w dolnej i w górnej części skrzydła, ościeżnica z blachy 
ocynkowanej o grubości 1 mm; wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy, klamkę i 
wkładkę. 
 
STOLARKA OKIENNA I PARAPETY WEWN ĘTRZNE 
• PCV w kolorze białym, minimalny współczynnik przenikania ciepła U dla okien 
piwnicznych – 1,6 W/m2 x K; dla okien kondygnacji nadziemnych 1,4 W/m2 x K; okna 
dwuskrzydłowe, z jednym skrzydłem rozwierano – uchylnym; wszystkie okna wyposażone 
w nawiewniki higrosterowane  oraz w okucia obwiedniowe; wg zestawienia stolarki 
• połaciowe drewniane – wykonane z drewna sosnowego, pokryte trzykrotnie 
impregnatem i  lakierem;U0 = 1,4 W/m2 x K; Us = 1,1 W/m2 x K 
• parapety wewnętrzne – białe z płyt MDF 
 
BALUSTRADY KLATEK SCHODOWYCH, BALKONÓW 
Balustrady stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL7024 
 
ELEMENTY DODATKOWE WYPOSA ŻENIA BUDYNKU 
• uchwyty na flagi - zamontować po jednym uchwycie nad każdym wejściem od frontu 
budynku 
• wycieraczka o wym. 100x50 cm lub inną umożliwiającą podniesienie i sprzątnięcie; 
 wycieraczki zamontować w podeście przed wejściem do klatek schodowych 
• numer administracyjny – zamontować przy każdej klatce schodowej tabliczki z 
numerem  administracyjnym (policyjnym) 
 
3.  SPRZĘT 

Do wykonania i montażu stolarki, ślusarki oraz elementów szklanych może być użyty 
dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3,3. 
 

4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w 
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
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Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, 
styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak 
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 

Zalecenia ogólne: 

− Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową 
instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

− Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli 
budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

− Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana 
jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

− Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach. 

− Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 

− Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 
przygotowanych otworów. 

 
5.2.  Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni 
ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
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Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu 
zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne 
wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym 
terminie zgodnie z harmonogramem. 
Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia 
przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym. Dobór statyczny profili i 
grubości szyb spoczywa na wykonawcy przeszkleń. 
 
 

5.3.  Monta ż stolarki okiennej i drzwiowej 

 
Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia 
przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem. 
 
Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą 
systemowych elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod 
zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 
 
Nadzór nad montażem konstrukcji. 

- Montaż konstrukcji aluminiowych i ścianek szklanych powinien odbywać się przez 
wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone 
przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego 
zaleceniami. 

- Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 
zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania 
względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu 
poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta 
metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w 
prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, 
przedstawiciela producenta systemu. 

- Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez 
projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość 
wykonanych elementów 

Dobór profili 
- Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. Spośród profili 

izolowanych cieplnie są dopuszczone tylko i wyłącznie profile złożone i dzielone 
termicznie, których elementy składowe stanowiące jednokomorowe profile 
aluminiowe – zewnętrzny i wewnętrzny - są połączone na stałe za pomocą 
elementu izolującego. 
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- Profile złożone muszą pewnie przenosić obciążenia wiatrem. Równie niezawodne 
muszą być przenoszone siły ścinające poprzeczne powstające pod działaniem tych 
obciążeń pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili 
należy jednocześnie uwzględnić wartości momentów bezwładności (lx) podane 
przez producenta profili.  

- Nie tylko pojedyncze profile, lecz również kompletna konstrukcja musi spełnić 
wymagania izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody należy 
wręby profili i przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać 
odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem zewnętrznym i 
wewnętrznym (profile złożone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi 
ono być – bez dodatkowego uszczelnienia – wodoszczelne i odporne na działanie 
wilgoci. Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi 
następować według instrukcji producenta szkła.  

- Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary 
oraz ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane. 

Złącza profili 
- Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać 

konturom wewnętrznym profilu – połączenia w narożach muszą być dokładnie 
spasowane. W przypadku skosów należy zwracać uwagę na dokładne, bezbłędne 
klejenie powierzchni cięcia profili. Także w przypadku łączników styków jest 
konieczne uniemożliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie 
poduszek (wkładek) uszczelniających i trwale elastycznych mas uszczelniających. 

- Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni 
zachowana także w strefach naroży i styków.  

Uszczelki skrzydeł 
- Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący 

wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi 
spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. 

- Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno – 
uchylonych, w oknach uchylnych jest obowiązkowe.  

Odprowadzanie wody z konstrukcji 
- Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd 

profili muszą zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą 
kształtek odwadniających (dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. 
Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturami. 

Okucia 
- W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane 

dla danego systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w 
katalogu.  

- Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części 
okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty 
(niewidoczny od wewnątrz).  

Wymiary (obmiary) główne 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie.  
- Jeżeli Inwestor wymaga dostarczenia w ściśle określony, terminie przygotowanej do 

montażu konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych obmiarów na 
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budowie, to wtedy należy uzgodnić wymiary z Zamawiającym przy uwzględnieniu 
tolerancji budowlanych. 

Montaż elementów 
- W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi 
należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

- Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 

elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

- W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 
podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 
klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza 
jego wysokość. 

- Połączenia elementów aluminiowych z przylegającymi elementami budowli za 
pomocą kotw należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły 
budowli i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na 
aluminiowe elementy konstrukcji.  

- Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. 
Poziome płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań naniesionych 
przez zleceniodawcę na każdym piętrze budowli.  

- Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować w 
ceny jednostkowe części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak 
uzgodniono, to Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe 
dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je do konstrukcji.  

- Elementy mocujące złącz – jak wkręty i sworznie – muszą być wykonane ze stali 
nierdzewnej. Stosowane elementy łączące (złączane) wykonane ze stali zwykłej 
muszą zostać ocynkowane.  

- Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki 
budowli. Oznacza to konieczność uwzględnienia zagadnień ochrony cieplnej, 
przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin.  

-  
Uszczelnianie połączeń z bryłą budowli 

- Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane EPDM. 
Jakość (cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać 
przewidywanemu celowi ich zastosowania. 
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- Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z 
wymaganiami. Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez 
zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa 
plastyczna musi w zakresie panującej temperatury tak szczelni przylegać do 
powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i budowli, że przy 
dopuszczalnym rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie może 
nastąpić jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie 
mogą stykać się z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy 
konstrukcją i bryłą budowli za pomocą mas trwale plastycznych należy postępować 
ściśle według wytycznych producentów mas. Przy uszczelnianiu połączeń 
pomiędzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomocą folii uszczelniających 
należy postępować ściśle według wytycznych producentów. 

- Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to należy przedtem 
usunąć ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. 
Należy przy tym przestrzegać wytycznych producentów folii.  

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą, a materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Nanoszenie powłok barwnych 
- Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powłokami z tworzyw sztucznych 

należy stosować wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o 
gwarantowanej jakości. 
Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm.  

 
5.4.  Monta ż elementów ślusarskich 

 
-  Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad i 

pochwytów. 
-  Wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania balustrad, 

pochwytów oraz wycieraczek zostaną ujęte w cenie. 
-  Elementy dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów 

gotowych do zamontowania  
-  Wysokość minimalna balustrady 110cm od wykończonych podestów i wykończonej 

krawędzi stopni schodowych. 
-  Wymiary poszczególnych elementów zgodne z rysunkami rzutów i przekrojów. 
-  Sposób wykończenia - do akceptacji Architekta; 
-  Balustrady i pochwyty powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną 

lub instrukcją producenta, zaakceptowaną przez Architekta. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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6.2.  Kontrola jako ści wyrobów 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów, 
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
− wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na 

zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki i 
elementów ślusarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: 
pkt. 7 
Sprawdzeniu podlegają: 
− jakość dostarczonej ślusarki i stolarki 
− poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB 
 

8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
 

8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
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− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 OST „Wymagania ogólne”  

Płaci się za ustaloną ilość [m2] stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz elementów 
szklanych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− montaż fasady aluminiowej, 
− montaż drzwi aluminiowych elewacyjnych, 
− montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej wewnętrznej, 
− montaż stolarki okienne PCV, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Płaci się za ustaloną ilość [szt.] stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej oraz elementów 
szklanych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych, hermetycznych, 
− montaż drzwi wewnętrznych drewnianych, 
− montaż drzwi wewnętrznych stalowych, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Płaci się za ustaloną ilość [m] pochwytów, balustrad i odbojnic, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− montaż pochwytów w łączniku, 
− montaż pochwytów na klatce schodowej, 
− montaż balustrad klatki schodowej, 
− montaż odbojnic w łączniku, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
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− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Płaci się za ustaloną ilość [szt.] wycieraczek, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− montaż wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątności 
PN-EN 952:2000  Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027: 2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani 
PN-EN 1121:2001  Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda 

badania 
PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badań 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - 

Klasy tolerancji 
PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 
PN-ISO 3443-7   Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 
PN-ISO 1127:1996  Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości. 
PN-EN 1011-3:2002  Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 3: Spawanie łukowe 

stali nierdzewnych. 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowowapniowo- 

krzemianowe Część 1: Definicje i opis. 
PN-EN 12150-2:2006  Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło 

sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z 
normą. 

PN-ISO 3443-7   Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN-EN 949:2000  Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 

PN-EN 12206-1:2005   Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla 
budownictwa. Część 1: Powłoki z farb proszkowych 
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PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na korozję nitkową.  
Część 2: Podłoża aluminiowe 

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 12046-1:2005  Siły operacyjne. Metoda badania. Część 1: Okna 
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 13049:2004  Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. 

Część 1: Rura uderzeniowa 
PN-EN 14600:2005(U)  Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami dotyczącymi  
   odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 14608:2005(U)  Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 
PN-EN 14609:2005  Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12216:2004  Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne - Terminologia, 

słownik i definicje. 
PN-EN 12194:2005  Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - 

Metody badań. 
PN-EN 1932:2005  Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - 

Metody badań 
PN-EN 12045:2005  Żaluzje i zasłony z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - Pomiar 

siły przenoszonej. 
PN-EN 14201:2006  Zasłony i żaluzje – Odporność na wielokrotne działanie (trwałość 

mechaniczna) – Metody badań. 
PN-EN 14202:2006  Zasłony i żaluzje – Przydatność układów napędowych rurowych i 

prostokątnych, do zastosowania – Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja. 

PN-EN 13659:2006  Żaluzje – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 
PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - 

Klasy tolerancji 
PN-EN 1125:1999  Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1154:1999  Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1155:1999  Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi 

rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1527:2000  Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych - 

Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 
PN-EN 12527:2002  Kółka i zespoły jezdne - Metody badań i aparatura badawcz 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania korytowania oraz zdjęcia warstwy humusu związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” 
– segment 3,4,5. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie korytowania oraz usunięcia warstwy humusu 
zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu 
warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych 
 
1.4.  Zakres robot obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robot ziemnych – korytowania, a także zdjęcia warstwy humusu 
 
2.  MATERIAŁY 

- nie występują 
 
3.  SPRZĘT 

Inżynier/Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z 
zastosowaniem zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny. Do zagęszczenia podłoża należy użyć mało gabarytowego sprzętu 
mechanicznego sterowanego ręcznie oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych 
innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia 
powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w 
szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoża. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
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zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera/Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej 
się do powtórnego użycia należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny 
sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych (w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe), a także koparki i 
samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 
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/Inspektora, 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. 
Opony kół pojazdów opuszczających teren budowy należy oczyścić z cząstek gruntu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót 
związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w 
korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych 
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2.  Zdjęcie warstwy humusu 

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

Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera/Inspektora nawierzchnia 
będzie wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób 
wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera/Inspektora. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez 
Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi ciągu 
trasy, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych, niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc 
należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe typy równiarek oraz 
spycharki uniwersalne. Jeżeli dokładność mechanicznego wykonania koryta tego wymaga 
ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Ręczne wykonanie koryta należy 
stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach, albo za zgodą Inżyniera/Inspektora, w przypadku robót o 
małym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać 
zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3. i w p. 5.4. 
 
5.4.  Profilowanie 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i 
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Jeżeli 
rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
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dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża 
jego powierzchnię należy dogęścić 3   4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Do profilowania podłoża 
należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. 
5.5.  Zagęszczenie podło ża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B 04481 (metodą I lub II). Wskaźnik zagęszczenia 
należy określić zgodnie z PN S 02205. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia 
podano w tablicy 1. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, z tolerancją ±2% w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach 
mało i średnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiołowo-żużlowych. 
 
5.6.  Utrzymanie koryta 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 0,97 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub 
terenu 

0,97 

 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do 
czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier/Inspektor oceni jego 
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jako ści robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Częstotliwość 
badań kontrolnych odnośnie szerokości, głębokości i położenia koryta, ukształtowania 
pionowego osi koryta, zagęszczenia i wilgotności gruntu, nie powinna być mniejsza niż 2 
razy po każdej stronie.  
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według PN S 02205, przynajmniej w dwóch 
punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy 
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kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, według PN 88/B 04481 (metoda I lub 
II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN S 02205 „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B (normatywny)”. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej 
działce roboczej. 
 
W przypadku zdjęcia humusu Kontroli podlega: wizualna ocena kompletności usunięcia 
darniny, powierzchnia zdjęcia humusu,  grubość zdjętej warstwy humusu, 
orazprawidłowość spryzmowania humusu. 
 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1.  Zagęszczenie podło ża  

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla 
całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. W 
przypadku niewłaściwego zagęszczenia podłoża, Wykonawca zobowiązany jest do 
poprawienia wadliwie wykonanych odcinków, ponosząc przy tym wszelkie koszty 
związane z wykonywanymi w tym celu robotami. 
 
6.3.   Cechy geometryczne  

Równość  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 
metrów w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co 
najmniej razy po każdej stronie. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 2 
razy po każdej stronie i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: 
na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0.5 %. 
 
Głębokość koryta i rzędne dna  
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach nie mniej niż 
2 razy po każdej stronie. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i  2 cm. 
Szerokość koryta  
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 2 razy po każdej stronie. Szerokość 
koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i  5 cm. 
 
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    SST454-6 
 

 252

co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie 
w metrach kwadratowych (m2). 
Jednostką obmiarową zdjętej warstwy humusu i darniny jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na 
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez 
hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza Inżynierowi/Inspektorowi do odbioru 
zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier/Inspektor na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, 
ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 
Inżynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 
a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacja; 
koszty tych badań ponosi Wykonawca, 
b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań 
Wykonawcy;  
koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier/Inspektor ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie 
robót według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
 
Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi 
potrąceniami za niewłaściwe cechy geometryczne oraz zagęszczenie. Cena j. 
wykonanego koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem,  
- załadunek nadmiaru gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta i poboczy,  
- zagęszczenie,  
- utrzymanie koryta. 
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Cena wykonania robót związanych z usunięciem warstwy humusu obejmuje: 
- zdjęcie darniny z odwiezieniem na odkład, 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
- oznakowanie robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN 87/S 02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 
określenia 
PN S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B 
(normatywny). 
PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe. 
BN 68/8931 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN 70/8931 05  Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu, jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    SST454-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 

454-7 
 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    SST454-7 

 255

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ....................................................................................................................................... 256 

1.1. Przedmiot ST ...................................................................................................................... 256 
1.2. Zakres stosowania ST ....................................................................................................... 256 
1.3. Określenia podstawowe .................................................................................................... 256 
1.4. Zakres robót objętych ST .................................................................................................. 256 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót ............................................................................... 256 

2. MATERIAŁY.  ............................................................................................................................. 256 

3. SPRZĘT ...................................................................................................................................... 258 

4. TRANSPORT ............................................................................................................................. 259 

5. WYKONANIE ROBÓT  ............................................................................................................. 259 

5.1. Podbudowa ......................................................................................................................... 259 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ............................................................................................ 259 

7. OBMIAR ROBOT  ...................................................................................................................... 260 

8. ODBIÓR ROBÓT  ...................................................................................................................... 260 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ...................................................................................................... 260 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................................................... 261 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    SST454-7 

 256

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” 
– segment 3,4,5. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których 
wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  
 
1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 
ich zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2.  MATERIAŁY. 

Kruszywo na podbudow ę 

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, 
spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na 
wykresie. 
 

 

Sito kwadratowe, mm 
 

 

Przechodzi przez sito, % 

31.5 100 
16 68 ÷ 90 
8 50 ÷ 74 
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4 37 ÷ 58 
2 25 ÷ 42 

0.5 13 ÷ 23 
0.075 3 ÷ 10 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny 
mieć nie mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną 
przełamaną powierzchnię 

 
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%] 
L.P

. 
Wyszczególnienie Kruszywa 

łamane 
Badania 

 właściwości Warstwa 
dynamiczn

a 

wg 

1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie 
więcej niż 

od 2 

do 10 
PN-EN 933-1:2000 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1:2000 

3 

 
Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż 

35 PN-EN 933-4:2001 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie więcej 
niż 

1 PN-EN 1744-1:2000 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II 
wg PN-B-04481:1988 
(PN-88/B-04481) 

od 30 

do 70 
PN-EN 933-8:2001 

6 

 
 
 
 
 

 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów 
nie więcej niż 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów 
nie więcej niż 

35 

30 
PN-B-06714-42:1979 

(PN-79/B-06714/42) 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 
3 

PN-B-06714-18:1977 

(PN-77/B-06714/18) 
8 

 
Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż 

5 
PN-B-06714-19:1978 

(PN-78/B-06714/19) 
9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej 

niż 
- PN-EN 1744-1:2000 
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10 Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 1 
PN-B-06714-28:1978 

(PN-78/B-06714/28) 

11 

 
Wskaźnik nośności 
wnoś mieszanki kruszywa nie mniejszy niż przy 
zagęszczeniu Is ≥ 1,03 

120 załącznik A 

Woda 

Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą. 

Żwir i mieszanki   

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. 

Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2. 

Lp. Cecha Nie więcej niż, % (m/m) 

  klasa II 
l 2 3 

l Ścieralność w bębnie Los Angeles  
- całkowita  
- wskaźnik jednorodności ścierania 

 

35 
30 

2 Nasiąkliwość 2,5 
3 Mrozoodporność 5 
4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

S03 
1) 

1,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych 25 
6 Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych 10 
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych 0,2 
8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza 

niż wzorcowa 
9 Wskaźnik piaskowy 2) 65 

1) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem 2) Dotyczy mieszanek 
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję 
mieszanek o innym wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2. 

 
 
3.  SPRZĘT 

Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez 
Wykonawcę PZJ zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora. Do wykonania podbudów z 
kruszyw łamanych stabilizowanych należy stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę, 
- układarki kruszyw, 
- walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. 
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4.  TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wyrównać 
warstwy konstrukcyjne podłoża. 
 
5.1.  Podbudowa 

Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie jest istniejące. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być 
one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora. Podbudowa 
powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Ukształtowanie podbudowy powinno się odbywać według wcześniej 
przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek. 
 
 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i 
wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu. 
 
Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu wynosiła 5 cm. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy następnej warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez 
Inżyniera/Inspektora poprzedniej. 
 
 
 Zagęszczenie 
 Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie wibracyjne. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. 
Kontrolę zagęszczenia ułożonej warstwy należy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-
88/B-04481 (metoda IV). 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
Badania właściwości kruszywa 
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 Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na 
próbkach pobranych w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. 
Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być 
przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w 
czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera/Inspektora 
 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa łamane 
stabilizowanego mechanicznie 

 

  Częstotliwość Badań 
Lp Wyszczególnienie 

badań 
Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 
2 Wilgotność kruszywa 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 1 badanie na 300 m2 
4 Zawartość 

zanieczyszczeń obcych 
2 600 

 
 
7.  OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 
− [m2] wykonania nawierzchni. 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 

− [m2] wykonania podbudowy, 
− [m3] wykonania podbudowy, 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
− sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
− sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin, 
− zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne ze ST. 
 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
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Płaci się za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, według ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla 
wykonanej podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 
- zakup materiałów, 
- przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą, 
- dostarczenie mieszanki na budowę, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiOR, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
- uzyskanie wymaganej nośności. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
 geometrycznych 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” 
– segment 3,4,5 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności odbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podbudowa – warstwy konstrukcyjne dróg zjazdów i chodników znajdujące się pod 
warstwą nawierzchni mające za zadanie równomierne przenoszenie projektowanych 
obciążeń na grunt rodzimy. Materiał, z jakiego ma być wykonana podbudowa określa 
projekt techniczny  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ziemnych (np. wymagane 
zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
 

1.4.  Zakres robot objętych ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowy nawierzchni z kostki  
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2.  MATERIAŁY 

 
Kamienna kostka drogowa do budowy nawierzchni wg PN-EN 1342:2003. Dopuszcza sie 
do 
wykorzystania wyłącznie kostkę kl 1, .Dopuszcza się do wykorzystania wyłącznie kostkę 
kamienna, na która została wydana przez producenta deklaracja zgodności i oznaczona 
przez producenta znakiem CE. 
 
 
 

 
 
 
 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004 ,cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012   i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3, 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi 
 
Obrzeża  
 
Wymagania cech fizykomechanicznych 
- klasa betonu – B25 lub B30, 
- nasiąkliwość <5 %, 
- odporność na działanie mrozu F50. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów. 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 

 
 Gatunek 1 

1 2 3 
 

Elementy 
betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w mm 2 

 Szczerby i 
uszkodzenia krawędzi 
i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) mm. 

niedopuszczalne 

 

  ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

 

            liczba max 2 
            długość, mm, max 20 
            głębokość, mm, max 6 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej 
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 
 
3.  SPRZĘT 

 
Układanie betonowej kostki na małych powierzchniach powinno odbywać się ręcznie.  
Do przycinania kostek należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą).Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki 
wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
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4.  TRANSPORT 

Kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 Rm. 
 Kostkę w paletach należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła ona całą 
powierzchnię środka transportowego. Palety z kostką powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie 
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 
 Rozładunek palet dokonywać mechanicznie za pomocą urządzenia dźwigowego lub 
sztaplarki.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  
 

5.2.  Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów 
na podsypkę powinny być zgodne z Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje 
się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wstępnie zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą ciągnięta po 
prowadnicach, lub krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być 
większa o 1,5 cm od projektowanej. 
 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 

5.3.   Układanie nawierzchni z kostek  
 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich 
układania powinny być zgodne z dokumentacją przetargową. Przed ostatecznym 
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zaakceptowaniem wzoru układania kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 
1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 
 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5˚C. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0˚C do +5˚C, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Ułożenie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. 
 Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, 
zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji 
kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie 
kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 5 mm do 10 mm powyżej korytek odwodnieniowych. 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 
się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce 
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
Spoiny  
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych 
zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek były równoległe do osi 
boisk. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:    piaskiem, spełniającym wymagania 
pktu 2.3 
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 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami 
wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 

5.4.  Obrzeża 

Ustawienie obrze ży 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości warstwy 5 cm po 
zagęszczeniu. Wysokość obrzeża po ustawieniu powinna być poniżej nawierzchni ciągu 
komunikacyjnego 1 cm. Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą 
ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie 
obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm i zostać wypełnione piaskiem. Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

Po wykonaniu nawierzchni obrzeża nie pokrywać warstwą trawnika. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednie atesty na 
przeznaczone do wbudowania materiały, wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiać na życzenie 
Inspektora Nadzoru wyniki bieżących badań wyrobów betonowych na ściskanie. Zaleca 
się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy 
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 

6.2.  Badania w trakcie i po wykonywaniu robót drogowych 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 
wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować 
powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, i normami 
branżowymi. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących 
wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego 
dnia roboczego. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniu: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany 
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
o konstrukcję nawierzchni, 
o równość nawierzchni, 
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o profil poprzeczny, 
o równoległość spoin. 
- sprawdzenie za pomocą niwelacji profilu podłużnego, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne 
o  jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
o Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać± 3 cm. 
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocą szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na 
o każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
o Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z 
tolerancja ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
 
Obrzeża 
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić 
więcej niż ± 1 cm. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
8.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
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W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych 
Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m (metr). 
Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
- zakup i dostarczenie materiałów (w przypadku parkingu materiał z odzysku) 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 14157:2005 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-EN 206-1:2003 – Beton zwykły. 
PN-EN 12620+A1:2010 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 197-1:2012 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 
PN-EN 1008:2004 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-19707:2003 – Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny. 
BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka 
brukowa. 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru terenów zielonych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zespół 
Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

77000000-0   Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa. 

 77300000-3  Usługi ogrodnicze. 

  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów 
zielonych. 

  77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 
 

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.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części 
organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
 

1.4.  Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których 
wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  
Zakres powyższych robót obejmuje: 
- uprawie gleby 
- sadzenie drzew i krzewów 
- sianie trawy 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
Gatunki ro ślin  
Drzewa liściaste 
1 JARZAB SZWEDZKI  Sorbus intermedia  3 szt 
2 WISNIA PIŁKOWANA Cerasus serrulata Lindl 5 szt 
Krzewy iglaste 
3 JAŁOWIEC POSPOLITY Juniperus communisGreen Carpet 8 szt 
Krzewy li sciaste 
4 BERBERYS THUNBERGA „KOBOLD” Berberis thunbergii „kobold' 24 szt 
5 ŻYLISTEK SZORSKI Deutzia scabra 9 szt 
 
Trawniki 

Projektuje się wykonanie trawników dywanowych ręcznie sianych ze względu na małe 
powierzchnie. Do wysiewu należy użyć mieszankę traw przeznaczona na gleby lekkie w 
miejscach nasłonecznionych w ilości 200 kg/ha. Po wysianiu nasiona przykryć ziemią i 
podlać oraz uwałować 

Materiał ro ślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzenia: 

Materiał roślinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiadać wymogom środowiska 
naturalnego. Materiał roślinny należy pozyskać ze szkółki. Wykonawca robót ma 
obowiązek dokładnego zapoznania się ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i 
krzewów przewidzianych do 
nasadzeń. Wyselekcjonowany do obsadzenia materiał roślinny musi być uzgodniony z 
Kierownikiem Robót. Wiek drzewek do nasadzeń winien wynosić od 4 do 5 lat, forma 
pienna drzewa bez wad i schorzeń przyrodniczych. Dostarczone sadzonki powinny być 
zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie znaczone tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 
następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, bez uszkodzeń, na 
korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
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- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- przewodnik wyraźnie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte 
blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 
- dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, 
które 
muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła 
korzeniowa). 
 
Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą 
być corocznie szkółkowane. Szkółka winna posiadać wymagane przepisami 
zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Materiał sadzeniowy winien zostać 
zatwierdzony przez Inżyniera Projektu. 
 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwica i pęknięcia kory, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką 

Wymagania dotycz ące krzewu: 

− uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) i 2-3 
krotnie przesadzanych, 

− regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów), 
− wcześniej formowane i bez uszkodzeń 

Ziemia urodzajna (humus) 

w zależności od miejsca pozyskania, powinien posiadać następujące właściwości: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia pozyskana w innym miejscu i 
dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiadać aktualne badania dotyczące 
odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości makro i mikroelementów, powinna być 
odchwaszczona, należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu 
glebowego) do zaprawy dołów oraz zakładania trawników. 
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3.  SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki)  
Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania 
robót ręcznie, jak: 
− łopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego. 
 
4.  TRANSPORT 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją 
producenta. W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane 
bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone 
wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie real izacji przedsi ęwzięcia 

Roboty ziemne w pobliżu drzew i krzewów powinny być prowadzone wyłącznie w sposób 
najmniej szkodzący drzewom i krzewom zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W związku z tym, podczas realizacji inwestycji 
należy przestrzegać następujących zasad: 
− na terenie robót ziemnych i budowlanych, należy chronić i zabezpieczyć 

powierzchniową, urodzajną warstwę gleby; zwykle ściąga się ok. 10-cio cm warstwę 
gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robót; 

− należy unikać zagęszczania gleby wokół drzew oraz przemieszczania warstwy 
powierzchniowej z podglebiem; 

− nie należy manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew i krzewów; wszelkie roboty 
w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ilości korzeni; 

− w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemów korzeniowych, wykopy przy 
drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie; 

− w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu 
wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie 
jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewów, korzenie podczas wykopów należy 
owinąć jutą lub matami; 

− należy przywrócić do stanu pierwotnego trawników, na których były prowadzone 
wykopy; 
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− wszelkie prace w pobliżu drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem inspektora 
nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych 

− usunięcie kolizyjnych drzew/krzewów możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji 
administracyjnej w odpowiednim urzędzie; 

− o terminie rozpoczęcia robót wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru należy 
powiadomi odpowiedni urząd (wydający zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów oraz 
na prowadzenie robót). 

 
5.2.  Sadzenie drzew i krzewów 

Termin sadzenia  

Dla drzew i krzewów o liściach sezonowych najbardziej optymalny termin sadzenia 
przypada na okres bezlistny, czyli jesień (do końca października i początek listopada) 
bądź wczesna wiosna (do połowy kwietnia). Terminy te mogą ulec przesunięciu, co 
uzależnione jest od warunków pogodowych danego roku. 
Drzewa krzewy uprawiane w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały rok (z 
zachowaniem odpowiednich warunków sadzenia, odpowiednim przechowywaniem rośliny 
oraz unikaniem okresów suszy, upałów oraz nie sadzimy, gdy gleba jest zmarznięta). 
− Pora sadzenia: wczesna wiosna i jesień. 
− Drzewa sadzić w doły o wymiarach: 0,7 x 0,7 m 
− Krzewy sadzić w doły o wymiarach: 0,5 x 0,5 m 
− Krzewy żywopłotowe sadzić w rowy o szerokości 0,4 m i głębokości 0,4 m. 
− Rów w całości musi być wypełniony glebą. 
− Doły pod drzewa i krzewy w całości zaprawić glebą. 
− W pierwszej kolejności należy użyć humusu pozyskanego i składowanego na terenie 

budowy. 
 

Wymagania dotycz ące sadzenia drzew i krzewów s ą następujące: 

− termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu 
gleby i 
jesienią (zwykle w okresie 15.03 - 15.05 i 30.08 - 30.11), dla gatunków iglastych i 
liściastych 
produkowanych w kontenerach zwykle w okresie 15.03 - 30.11, 

− przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w Dokumentacji 

Projektowej i 
zaprawione zgodnie z dokumentacją projektową, 

− rośliny winny być sadzone na głębokości ± na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej 
niż 5 cm 

− w stosunku do poziomu gruntu (zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy 
rozwój 
rośliny), 

− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

Przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
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- korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać, 
- drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi raz w 
połowie 
wysokości pnia, 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być co najmniej równa wysokości pnia 
posadzonego 
- drzewa (sięgać pod „koronę”), palik powinien być umieszczony od strony najczęściej 
wiejących wiatrów, 
- krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o ok. 2/3 wysokości, 
- przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel ęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu:  
- wielkości dołów pod drzewa i krzewy, 
- zaprawy dołów (ziemią urodzajną, substratem), 
- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie stanu zdrowotnego i wymagań jakościowych, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 
do 
nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania roślin, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilenia nawozami mineralnymi. 
 
Sposób sadzenia  

W przypadku drzew i krzewów z odkrytymi korzeniami, sadzimy je możliwie 
najszybciej po wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.). Przed wsadzeniem przycinamy 
korzenie do długości 15-20 cm. 

W przypadku drzew i krzewów uprawianych w pojemnikach nie wykonujemy 
zabiegów pielęgnacyjnych przed sadzeniem, ale należy delikatnie rozluźnić bryłę 
korzeniową, jeśli po wyciągnięciu z pojemnika korzenie są zbyt mocno poplątane i 
poskręcane. 

Drzewa i krzewy sadzimy na taką głębokość, na jakiej rosły w szkółce. 
Drzewa sadzimy w dołach 2 razy większych niż bryła korzeniowa, w których na przekroju, 
idąc od dna, wyróżnić powinniśmy następujące warstwy: 
− grunt rodzimy; 
− warstwa gruntu rodzimego 40-50 cm mocno spulchnionego (w przypadku gleby 

nieprzepuszczalnej sięga się do głębokości 1,2-1,5 m); 
− warstwa drenażowa z grubego żwiru lub keramzytu o grubości 20-25 cm (w przypadku 

podłoża nieprzepuszczającego); 
− mieszanina ziemi urodzajnej, humusowej z domieszką żwiru o frakcji 0-25 mm 

wypełniająca dół do głębokości 0,7 – 1,0 w zależności od wielkości sadzonego drzewa i 
jego bryły korzeniowej; 

− warstwa ściółki 4-5 cm (np. sezonowa korowina drzew iglastych, zrębki); 
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− wokół dołu formuje się niewielki wał, brzeg misy glebowej.  
 
 
 

5.3.  Pielęgnacja 

Wszystkie działania pielęgnacyjno – kształtujące zieleń dla obszaru opracowania powinna 
wykonywać wyspecjalizowana firma. 

Zabiegi piel ęgnacyjne po posadzeniu drzew i krzewów: 

− podlewanie roślin po posadzeniu i w pierwszym roku po posadzeniu w miare potrzeb; 
− nie należy nawozić ziemi tuż po posadzeniu; 
− ściółkowanie gleby w obrębie misy warstwą 4-5 cm (hamuje rozwój chwastów, pozwala 

na utrzymanie wilgotności oraz stymuluje rozwój korzeni); 
− umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (długość 3-3,5 m, śr. 8-10 cm), 

wbitymi w ziemię do 1/3 długości obok bryły korzeniowej w górnej części 
usztywnionymi półwałkami bądź listewkami; mocowanie ‘stelażu’ bezpośrednio do 
drzewa wykonujemy pod koroną drzewa (na wys. 2-2,5 m) materiałem, który nie 
uszkodzi pnia drzewa (taśma, sznur kokosowy); takie mocowanie pozostawia się przez 
2-3 lata do momentu pełnego zakotwiczenia się drzewa korzeniami; 

− cięcia formujące koronę drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i równomiernie 
rozmieszczonych gałęzi (cięcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesną wiosną: luty – 
marzec; bez cięcia gałęzi mających więcej niż 5 cm średnicy, rany należy zabezpieczać 
preparatem grzybobójczym). 

Zalecenia piel ęgnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadze niu 
drzewa: 

− sprawdzanie wilgotności gleby i podlewanie w miarę potrzeby; 
− pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystości; 
− uzupełnianie brakującego materiału ściółkowego; 
− nawożenie 2-, 3- krotnie nawozami wieloskładnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie 

nawozem wieloskładnikowym o wydłużonym działaniu; 
− poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelażu; 
− cięcia sanitarne i formujące koronę oraz zabezpieczanie ran; 
− działania chroniące przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby. 
 

5.4.  Założenie trawnika 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię 
urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 
do 3 cm nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
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− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana 

− teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń i wyrównany, 
− w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 

wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną, 

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony o 
ok. 15 
cm, 

 
 

5.5.  Wymagania dotycz ące wykonania robót zwi ązanych z trawnikami s ą 

następujące: 

 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową 
Inspekcję 
Ochrony Roślin, 
- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie 
wyrównana, 
- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatym 
lub 
zagrabić, 
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od wiosny do połowy 
września (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inżyniera Projektu), 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
- po wysiewie nasiona należy przykryć warstwą substratu torfowego (1-2 cm) lub ziemia 
powinna być wałowana kolczatka i wałem przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej 
jeden obowiązkowy dosiew. 

Pielęgnacja trawników 

Ustala się okres pielęgnacji pozostający w zakresie Wykonawcy – 1 rok po odbiorze 
Do podstawowych zabiegów w pielęgnacji trawników należy koszenie, podlewanie i 
odchwaszczanie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 
cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
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przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10 - 12 cm, 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczym o 
selektywnym 
działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika, 
- należy przewidzieć, w zależności od warunków atmosferycznych, podlewanie trawników. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego: 
- około 100 kg N na 1 ha w ciągu roku, 
około 80 kg P na 1 ha w ciągu roku, 
- około 150 kg K na 1 ha w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów powinny zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 
roku: 
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 
przypadku braku 
− wschodów.wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 

5.6.  Ochrona drzew i krzewów na placu budowy 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 
− zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli 

około 2 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić 
najbliższych konarów, 

− dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w 
ziemi), 

− jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 
ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 
gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na 
pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przez cały czas 
trwania robót, 

− przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, 
− w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 
natychmiast położyć nową nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 
wilgotną jutą, 

− wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 
− wytyczenie miejsc składowania materiałów, 
− należy podwiązać nisko osadzone gałęzie 

Zabezpieczenie grup drzew: 

− wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 
drzew (maks. do 2 m) 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                    SST 454-9 
 

 283

− deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i 
rozmieszczonych co około 1,5m) 

− ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew 
 
 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

− wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego 
krzewu lub grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane 
za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 

6.2.  Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 

trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

6.3.  Drzewa i krzewy 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
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− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy  ch po posadzeniu i podlaniu, 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
− zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją 

projektową, 
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
− prawidłowości osadzenia palików do przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 

mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
− jakości posadzonego materiału. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót: 
− Zabezpieczenie drzew i krzewów [szt], 
− Dostawa drzew i krzewów [kpl.], 
− Sadzenie drzew, krzewów [szt.], 
− Pielęgnacja drzew, krzewów, roślin żywopłotowych, roślin okrywowych, pnączy [szt.], 
− Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3], 
− Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3], 
− Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m2], 
− Rozścielenie ziemi urodzajnej [m3], 
− Rozścielenie ziemi kompostowej [m3], 
− Wykonanie trawników [ha], 
− Pielęgnację trawników [m2]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
Prace związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy 
zlecić firmie wyspecjalizowanej w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni. 
Odbiór z obowiązującym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa prac związanych z dostawą, sadzeniem i pielęgnacją zieleni obejmuje: 
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− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wycinkę drzew i krzewów, 
− Zabezpieczenie drzew i krzewów, 
− Przesadzenie drzew i krzewów, 
− Dostawa drzew i krzewów, 
− Sadzenie drzew i krzewów, 
− Pielęgnację drzew i krzewów, 
− Oczyszczenie terenu pod trawnik, 
− Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu, 
− Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu, 
− Rozścielenie ziemi urodzajnej, 
− Rozścielenie ziemi kompostowej, 
− Wykonanie trawników, 
− Pielęgnację trawników. 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011  Torf rolniczy 
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy iglaste 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy liściaste 
PN-R-67030  Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z elementami małej architektury związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” 
– segment 3,4,5 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania 
terenu 

  45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania 
terenów sportowych i rekreacyjnych 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie elementów małej architektury zawartych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robot obj ętych SST 

W niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej w zakresie elementów małej 
architektury znajdują się: 
- osłona śmietnikowa 
-plac zabaw na którym znajdują sie piaskownica, huśtawka 
podwójna oraz zestaw wieżowy 
-ławki miejskie szt.9 
-osłony na śmietnik 
-kosze na śmieci 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne„. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 
ich zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 

a) Osłona smietnikowa 
 
Projektuje się osłonę śmietnikową na ustawienie pojemników zamykanych –kontenerów 
1100 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów stałych. Miejsca pod kontenery 

�posiadają podło e utwardzone wykonane jako posadzka betonowa zbrojona siatka, z 
ukształtowanym spadkiem. Osłonę śmietnikową projektuje się murowana z cegły pełnej gr. 
12 cm do wysokości 2,3 m. Zadaszenie z blachy ,na konstrukcji stalowej. Drzwi 
dwuskrzydłowe o szerokości 150 cm (z prętów stalowych w ramie z kątowników 
stalowych). Elementy stalowe konstrukcji w kolorze szarym (RAL7024). Ściany osłony 
tynkowane oraz malowane farba elewacyjna w kolorze elewacji budynku. Cokół osłony 
śmietnikowej wykończony tynkiem mozaikowym identycznym jak kolor cokołu budynku. 
 
Poszczególne prace – Specyfikacje dla robót budowlanych 
 

b) Urządzenia placu zabaw 
 
zestaw wieżowy – 1 szt. 
wyposażenie zestawu: drabinki sznurowe z tworzywa sztucznego, kładka, zjeżdżalnia, 
ścianka wspinaczkowa, schodki, daszki 
materiał: drewno modrzewiowe, blacha nierdzewna, płyty PE 
fundamenty: stopy betonowe o wym. 0,3 x 0,3 x 0,8 m z betonu C12/15 
montaż: należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta; słupki drewniane montować 
skrubami do łącznika stalowego zakotwiczonego w fundamencie 
 
Huśtawka podwójna – 1 szt. 
materiał: drewno modrzewiowe, siedzisko kubełkowe, siedzisko drewniane lub PCV, 
lina z tworzywa sztucznego 
fundamenty: stopy betonowe o wym. 0,3 x 0,3 x 0,8 m z betonu C12/15 
montaż: należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta; słupki drewniane montować 
śrubami do łącznika stalowego zakotwiczonego w fundamencie 
 
Piaskownica – 1 szt. 
materiał: drewno modrzewiowe – deski o gr. 5 cm, siedziska z płyty PE 
fundamenty: stopy betonowe o wym. 0,3 x 0,3 x 0,8 m z betonu C12/15 
montaż :deski montować śrubami do łącznika stalowego zakotwiczonego w fundamencie 
 

c) Ławki 
wymiary ławki:  
długość 180 cm/ wysokość całkowita 78 cm / wysokość siedzenia 45 cm / szerokość 
siedzenia 40 cm 
materiały:- podstawa wykonana z rury stalowej Ø 60 i kątownika / drewno sosnowe 
 

d) Kosze na śmieci 
Pojemność 35 litrów z wiadrem ocynkowanym 
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wymiary: 
- średnica zewnętrzna 44 cm / średnica wewnętrzna 38 cm; wysokość 60 cm lub 70 cm; 
rura Ø 50 o długości 30 cm 
materiały: 
- podstawy stalowe w połączeniu z listwami sosnowymi 6 cm x 2,8 cm szt. 15 
- wkład stalowy ocynkowany  
montaż: przez przykręcenie do fundamentu betonowego 
 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 3.2.  
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 
kontraktu. 
Używany sprzęt powinien mieć wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające 
go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 
Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być 
należycie konserwowany a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z 
przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami 
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego użycia. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” w punkcie 
3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi 
zaakceptowanymi przez Inżyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony 
materiał zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
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− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
drogowych i budowlanych. 
 
5.3.  Wykonanie elementów zagospodarowania 

 
Elementy małej architektury powinny być montowane ściśle według instrukcji producenta, 
przy użyciu firmowych elementów mocujących, dostarczonych razem z urządzeniami.  
- Montaż należy prowadzić starannie, unikając wszelkich uszkodzeń elementów 
składowych. 
- Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania według instrukcji elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Cięcie, wiercenie lub przebijanie otworów w 
elementach w trakcie montażu w żadnym wypadku nie jest dopuszczalne, chyba, że takie 
prace przewiduje instrukcja montażu. 
- Montaż powinien być poprzedzony dokładnym wytrasowaniem miejsc otworów 
montażowych w podłożu na podstawie szablonów dostarczonych przez producenta razem 
z urządzeniami.  
- Ustawienie montowanych elementów należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
 
W celu oceny jakości montażu elementów małej architektury należy sprawdzić:  
- zgodność zamontowanych elementów z zatwierdzonymi wzorami, 
- jakość zamontowanych akcesoriów, 
- zgodność montażu z instrukcją producenta, 
- brak uszkodzeń zamontowanych urządzeń i robót wykończeniowych pomieszczeń, 
spowodowanych montażem urządzeń, 
- poprawność funkcjonowania zamontowanych urządzeń, 
- zgodność miejsca i sposobu montażu i mocowania z projektem, 
 
Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia 
przez architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem 
 
 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                   SST 454-10 
 

 292

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być 
załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inżyniera kontraktu.  
Kontrola robót obejmuje: 
− sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 

techniczną 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 
6.3.  Badania gotowych elementów powinno obejmowa ć co najmniej sprawdzenie: 

− wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
− wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
− zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub 
pęknięć, 

− rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

− połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inżyniera kontraktu. 
 
6.4.  Badanie jako ści wbudowania powinno obejmowa ć: 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
− stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 

techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 
 
8.2.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. 
cementu powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań 
rozprzestrzeniania się płomieni po posadzkach podłogowych. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości powierzchni 
w skali Mohsa. 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
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PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyżowym 
PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  
transport 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 10223-7:2003 (U)  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele  
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 
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. 
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455. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
 
455-1INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z inwestycją pod 
nazwą „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 
3,4,5. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

  45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.4. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, 
osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 
zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty 
bezpieczeństwa. Ponadto wyroby te powinny: 
• Znajdować się w bieżącej produkcji 
• Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 
3.1 „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektry cznych i teletechnicznych 

 
ROZDZIELNICE  
 
- TL/3, TL/4, TL/5 – tablice licznikowe, zasilanie ze złącza SK, układanym w rurze 
ochronnej. 
- Tm – tablice mieszkaniowe, zasilane z TL, przewodem YDYżo 5x6mm, układanym w 
rurkach ochronnych bezpośrednio pod tynkiem.  
- Adm, ADM-OŚW. – tablice administracyjne, zasilane z TL, przewodami YDYżo 3x6mm, 
układanym w rurkach ochronnych bezpośrednio pod tynkiem. 
 
Szczegóły – według schematów rysunkowych projektu wykonawczego.  
 
WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJ ĄCE 
 
Od tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych (Tm) układać przewód YDYp5x6mm2. 
Przewody w pionie należy prowadzić w rurkach ochronnych bezpośrednio pod warstwą 
tynku.  
 Przewody instalacji niskonapięciowych należy układać oddzielnymi trasami w 
odległości min. 0,1m od przewodów energetycznych.  
 
OŚWIETLENIE WNĘTRZ 
 
1. Instalacja oświetlenia mieszkań 
Instalacje wykonać  przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodów 
świecznikowych, przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy 
IP20 w części ogólnej, w łazienkach IP44, montowany na wysokości h=1.1m 
Instalacja wypustów oświetleniowych łączona w puszkach pogłębianych. Wypusty 
oświetleniowe zakończone złączkami świecznikowymi typu Vago w kolorze białym i 
haczykiem osadzonym w kołku rozporowym. 
Minimalna ilość wypustów oświetleniowych 
-na pomieszczenie poniżej 16m2 – 1 wypust 
-łazienki – 2 wypusty (sufit i kinkiet nad umywalką) 
-w pomieszczeniu 16m2 i większym – 2 wypusty. 
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2. Instalacja oświetlenia części wspólnych 
 Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z PN-EN 12464-1. Instalacje wykonać 
przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm. Oświetlenie klatki schodowej 
uruchamiane za pomocą wbudowanych w oprawy czujników ruchu.  
 W komórkach lokatorskich projektuje się oprawy typu WOS, załączane 
indywidualnymi łącznikami, w dojściach do komórek lokatorskich projektuje się 
załączanie oświetlenia z automatów schodowych, w pomieszczeniach piwnicznych 
projektuje się instalację na napięcie 24V, zasilaną poprzez transformator 800VA. 
  
INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZD 
 
1. Instalacja gniazd odbiorczych   
 
Instalację gniazd 230V wykonać przewodami -YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe układając 
przewody od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi. Zabrania się 
podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosować 
osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44.  
Gniazda siłowe 400V np. dla zasilania kuchenki, piekarnika wykonać przewodem YDYp 5 
x2,5mm2 jako wtynkowe. 
Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ∆I=30mA. 
Obowiązkowo zachować strefę ochronną 60cm od krawędzi wanny lub natrysku, w której 
zabrania się montowania urządzeń elektrycznych. 
Wysokości montażu poszczególnych gniazd: 
  

ŁAZIENKA: 
   * gniazdo przy umywalce, h=1,2m  
   * gniazdo pralki, h=0,9m 
 KUCHNIA: 
   * gniazdo kuchenki elektrycznej, h=0,3m 
   * gniazdo pochłaniacza, gniazdo oświetlenia szafek  h=2,2m 
   * pozostałe gniazda na, h=1,1m   
Pozostałe gniazda w pomieszczeniach montować na h=0,3m. Wysokość montażu 
liczona od warstw wykończeniowych podłogi. 
 
INSTALACJA TELEFONICZNA, TELEWIZYJNA I INTERNETOWA 
  
 Projektuje się instalację telefoniczną, komputerową oraz telewizyjną dla każdego z 
mieszkań osobną. Przewody instalacji telefonicznej i komputerowej typu: UTP 
4x2x0,5mm kat. 5e zakończyć gniazdami RJ-12 i RJ-45 przewody instalacji telewizyjnej 
typu: RG-6U (śred. 7.06mm, 75ohm) gniazdem TV-SAT, dopasowanymi do kolorystyki 
gniazd elektrycznych. Przewody układać w rurkach typu: ICTA 20mm w tynku. Przewody 
należy sprowadzić do piwnic do projektowanych skrzynek, dla każdej z instalacji. Na 
przewodach należy pozostawić zapas min. 2m.   
Gniazda TEL, INT i TV SAT należy montować w jednej ramce z gniazdami elektrycznymi. 
   
INSTALACJA DOMOFONOWA 
 
 Projektuje się instalację domofonową 2 – przewodową, przewodem YTDY 
4x0,5mm układaną w rurkach ochronnych typu RVS 13,5/18mm. Jako system projektuje 
się system domofonowy prod. URMETmiwi typu: BASIC. Istnieje możliwość zamiany 
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systemu domofonowego na wideodomofon bez konieczności modyfikacji struktury pod 
warunkiem instalacji systemu wideodomofonowego 2 – przewodowego np. prod. 
URMETmiwi typu: 2voice.   
 Dla każdej z klatek projektuje się jeden panel wywoławczy, dodatkowo system 
zezwala na przydzielenie indywidualnych kodów wejściowych.  
 
OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
 
 Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować 
w układzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. 
Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N nastąpi w tablicy licznikowej. Dla wszystkich 
tablic rozdzielczych projektuje się system prądu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, 
N i PE). 
 Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie 
samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano 
wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 
0,03A. 
 
OCHRONA ODGROMOWA. INSTALACJE UZIEMIAJ ĄCE 
 
1. Uziom budynku 
 
Nad podłożem fundamentu ławowego uziom umieszcza się tak, aby beton tworzył jego 
otulinę o grubości nie mniejszej niż 5 cm. Elementy uziomowe zatapia się w 
fundamentach ścian zewnętrznych budynku, tak by tworzyły zamknięty kontur. Jeśli jego 
wymiary są większe niż 20×20m, to dodaje się dalsze elementy uziomowe, zwłaszcza w 
fundamentach ścian wewnętrznych, by poszczególne kontury miały wymiary nie 
przekraczające podanej wartości. Uziom powinien być sprawdzony przez elektryka przed 
wylaniem betonu. 
Od uziomy do zacisku szyny PE tablic licznikowych wyprowadzić taśmę typu Fe-
Zn30x4mm. 
 
2. Instalacja odgromowa 
 
Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonać 
z pręta Fe-Zn Φ8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzające z pręta Fe-Zn Φ8mm 
(stal cynkowana ogniowo) łączyć poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od 
uziomu otokowego. Metalowe rury spustowe rynien łączyć z przewodami 
odprowadzającymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy głównej 
zamontować ochronniki przepięć klasy C. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje 
oraz listwę PE rozdzielnicy głównej łączyć z główną szyną wyrównawczą przewodem 
LgY4mm. 
  
3. Połączenia wyrównawcze 
  
W pomieszczeniu przyłącza C.O. i wodomierza projektuje się główną szynę uziemiającą 
GSU, z taśmy Fe-Zn 30x4mm, wyprowadzoną od uziomu fundamentowego. Dodatkowo 
od uziomy do zacisku szyny PE tablic licznikowych wyprowadzić taśmę typu Fe-
Zn30x4mm. Projektowana rezystancja uziomu 10ohm, w przypadku gdy wynik pomiarów 
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będzie większy uziom należy uzupełnić o uziom pogrążany do momentu uzyskania 
projektowanej rezystancji. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania 
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom 
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący do pracy powinien posiadać niezbędne 
narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.5. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Roboty powinny być wykonywane w odpowiedniej kolejności. 
 
5.2. Trasowanie 

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami. 
Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby 
uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 
Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i 
odległości między punktami podparcia. 
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5.3. Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.  
 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
5.5. Wykucie otworów i bruzd 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić 
szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek innych instalacji. 
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać 
bruzdę. 
Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy 
tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.  
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych 
znieszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” 
pomieszczeniach należy właściwie zabezpieczyć wszystkie miejsca przy powyższych 
robotach. 
 
5.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach 

Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
• wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 

 

 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                               SST 455-1 
 

 
 

303

 

Wciąganie przewodów i kabli 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 
przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 
Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Układanie i mocowanie przewodów 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. 
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania 
kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. 
bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody winno być 
równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w 
odstępach co około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do 
puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe 
prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 
krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez 
zatynkowaniem. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 

Łączenie przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w 
oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest 
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami. 
 
5.7. Monta ż osprz ętu 

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 
lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. 

Monta ż puszek instalacyjnych 

• wykonać otwór w ścianie 
• umieścić puszkę w otworze 
• włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek przykręcanych 
• umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej 
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Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do 
puszki mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz 
puszki znajduje się uchwyt do taśmy. 

Monta ż opraw o świetleniowych 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 

Monta ż osprz ętu instalacyjnego 

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny (wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) i 
montować go w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych.  
W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych p/t. 
Czujnik  ruchu należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. 
Lokalizacja czujnika powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka. 
 
5.8. Monta ż rozdzielnic 

Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem 
urządzenia w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, 
naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio 
wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy: 
• wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 
• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp.  
• założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych elementów rozdzielnic,  
• w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych 

po ich ustawieniu należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi 
zestawami. 

 
5.9. Próby 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających 
aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 
• Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych 
• Pomiar rezystancji izolacji 
• Samoczynnego wyłączenia zasilania 
• Sprawdzenia biegunowości 
• Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
• Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciw-porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 
6.2. Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i 
środki zabezpieczeń spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 
normach, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, 
także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania 
poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego 
zakresu oględzin. 
 
6.3. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do 
zastosowania. 
Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364. 
 
6.4. Ochrona przed pora żeniem i skutkami cieplnymi 

Należy ustalić, czy: 
• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 

materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 
• urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
• urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia 

przed przegrzaniem, 
• urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 

zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
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bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-
4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
 
6.5. Dobór przewodów 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
W tym przypadku należy sprawdzić: 
• prawidłowość odbioru parametrów technicznych kompatybilność i dostosowanie do 

warunków pracy urządzeń, 
• zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
• zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych, 
• zabezpieczających przed przepięciami, 
• zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,  
• do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane 

zgodnie z dokumentacja techniczną we  właściwych miejscach instalacji 
elektrycznej 

• prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
• prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, 

kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
• prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 

(selektywność) działania, 
• czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 

zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia, 

 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
obciążalność prądowa długotrwała przewodów warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu 
jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień, wymagań norm: 
• dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje 

w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne: 

• dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza. 

• dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia, 

• dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-4-
43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
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Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy 
instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
• odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
• środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 

awaryjnego 
• wynikającym z potrzeb sterowania, 
• wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
• odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
• wyłączania do celów konserwacji, 
• wyłączania awaryjnego, 
• wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 

Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w 
normach PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 
warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas 
oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
• konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  
• obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
• narażenie mechaniczne, 
• promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 
• oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
• przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
• kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
• warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,  
• kwalifikacje osób. 
 
6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 

Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE 
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i 
stwierdzenia, że kolory zielono-żółty i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia 
przewodów fazowych. 
 
6.7. Połączenie przewodów 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 
zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 
połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe 
rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm W trakcie oględzin możliwe 
jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki 
te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych 
prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 
 
6.8. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych 
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Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
• umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 

znajdują się we właściwym miejscu, 
• obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający 

ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach 
informacyjnych, 

• tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 
sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na 
identyfikację, 

• umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 
zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową 
jest komplet robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w części „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót 
elektrycznych i teletechnicznych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
elektryczne i teletechniczne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i 
Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
punkcie 9. 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe.  

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.   

• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia.  

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 

• PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

• PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne 

• PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 
2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 
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• PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 
2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich 

• PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 
2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
• PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
• PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe 
• PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                 SST 455-2 
 

 311

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

 

455-2 

INSTALACJE WOD-KAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                 SST 455-2 
 

 312

 
 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP .................................................................................................................................................313 

1.1. Przedmiot ST ........................................................................................................................................ 313 
1.2. Zakres stosowania ST .......................................................................................................................... 313 
1.3. Zakres robót objętych ST ..................................................................................................................... 313 
1.4. Określenia podstawowe ....................................................................................................................... 313 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ..................................................................................................... 314 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE ......................... ...........................................................................314 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ............................................................................................... 314 
2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ....................................................... 315 

3. SPRZĘT ...............................................................................................................................................317 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .................................................................................................... 317 

4. TRANSPORT .......................................................................................................................................317 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. ............................................................................................... 317 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych .............................................................................................. 317 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................... ......................................................................................318 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót .............................................................................................................. 318 
5.2. Roboty przygotowawcze .......................................................................................................................... 319 
5.3. ROboty montażowe instalacji ................................................................................................................... 319 
5.4.  Zabezpieczenie przed korozją ................................................................................................................ 321 
5.5. Zabezpieczenie termiczne ....................................................................................................................... 321 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ..........................................................................................................321 

6.1. Ogólne zasady ......................................................................................................................................... 321 
6.2. Kontrola, pomiary i badania ..................................................................................................................... 322 
6.3. Próby szczelności instalacji wodociągowej .............................................................................................. 323 

7. ODBIÓR ROBÓT ...................................... ...........................................................................................323 

7.1. Ogólne zasady ......................................................................................................................................... 323 
7.2. Odbiór końcowy ....................................................................................................................................... 323 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ...................................................................................................................324 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności .................................................................................. 324 
8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji................................................................................................... 324 

9. DOKUMENY ODNIESIENIA .............................. ..................................................................................326 

9.1. Ogólne ..................................................................................................................................................... 326 
9.2. Normy ...................................................................................................................................................... 326 
9.3. Inne dokumenty i instrukcje ..................................................................................................................... 330 

 



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                 SST 455-2 
 

 313

455. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
 
455-2 INSTALACJE WOD-KAN 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w czasie realizacji 
inwestycji pod nazwą „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlin-
ku.” – segment 3,4,5. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu 
sanitarnego 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
- instalacji wodociągowej, 
-  instalacja kanalizacji sanitarnej, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
Instalacja wodoci ągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopa-
trywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - 
użytkową. 
 
Instalacja wody zimnej  – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i do-
prowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.  
 
Instalacja wody  ciepłej  – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i do-
prowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za 
użytkową.  
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Instalacja hydrantowa  – zespół elementów umożliwiający bezpośredni pobór wody z sie-
ci wodociągowej 
 
Podł ączenie wodoci ągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodo-
ciągową. 
 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
 
Pośrednie zaopatrzenie w wod ę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komu-
nalnego z zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
 
Stacja uzdatniania wody –  
 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
– w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co naj-
mniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjo-
nalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określo-
nych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w czę-
ści „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z od-
powiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo 
(atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
 
Inżynier 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, 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są obję-
te certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda par-
tia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych ba-
dań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ I KANALIZACJI SANI-
TARNEJ 
 
W czasie wykonywania robót określonych niniejszą SST wykorzystywać materiały okre-
slone w dokumentacji projektowej lub ich zamienniki, których jakość będzie porównywalna 
lub wyższa. 
 
PRZEWODY 
 
Instalację wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji prowadzoną pod stropem pomieszczeń piwnicy 
oraz piony należy wykonać z rur polipropylenowych (ciepła i cyrkulacja PN20 z wkładką 
stabilizacyjną, zimna PN16). 
Średnice rur oraz grubości ścianek podano na rysunkach. Montaż rur polipropylenowych 
zgodnie z instrukcją producenta . 
Rozprowadzenie przewodów instalacji wody wg załączonych rysunków.  
Zawory odcinające - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa. 
Zawory odcinające kulowe dla ciepłej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 oC. 
Instalację wody zimnej i ciepłej od pionów do poszczególnych przyborów zaprojektowano 
z rur wielowarstwowych PE-Xc (polietylen sieciowany) Pmax=0.6 MPa na połączenia zaci-
skowe . Rury należy prowadzić w oraz bruzdzach ściennych oraz warstwie posadzki w ru-
rze osłonowej typu peszel. Wszystkie przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w tu-
lejach ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionych. Należy wykonać grzejniki z 
podłączeniem od dołu. 
Montaż rur zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
Zawory odcinające należy sytuować w miejscach łatwo dostępnych dla późniejszej 
eksploatacji. 
Przejścia wszelkich rur przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. 
Pod każdym pionem należy zamontować termostatyczny zawór do cyrkulacji 
 

Zastosowane materiału musz ą umo żliwi ć przeprowadzenie okresowej 
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie n iższej ni ż 70oC. 

 
 
 
 

IZOLACJA TERMICZNA RUROCI ĄGÓW. 
 
Przewody wody ciepłej i cyrkulacji dla instalacji biegnącej pod stropowem, w sufitach 
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podwieszanych lub szachtach instalacyjnych zastosować izolację z pianki polietylenowej 
o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 
0,038 W/mK. Grubość izolacji zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z poźn. Zmiana-
mi). Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań tech-
nicznych. 
 
ZESTAW HYDROFOROWY. 
 
Ciśnienie dyspozycyjne w sieci do której będzie przyłączony budynek wynosi 3,0 bar 
(statyczne ciśnienie zmierzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne 
"Płonia" Sp. z o.o. w Barlinku w dniu 02.08.2013). 
Suma strat liniowych: 3,30 mH2O 
Suma strat miejscowych, stanowiąca 20% strat liniowych: 0,66 mH2O 
Wysokość ciśnienia przed baterią czerpalną: 10,00 mH2O 
Wysokość geometryczna: 12,50 mH2O 
Straty w obrębie wodomierza mieszkaniowego: 2,70 mH2O 
Straty w obrębie wodomierza głównego: 2,00 mH2O 
Wymagana wysokość ciśnienia w przewodzie wodociągowym [mH2O] 31,06 
Wymagana wysokość ciśnienia w przewodzie wodociągowym [bar] 3,1 
W związku z powyższym dla podwyższenia ciśnienia w instalacji wody bytowej zaprojek-
towano zestaw hydorforowy umieszczony w pom. Przyłącza wody. Zestaw trójpompowy 
(1 pompa rezerwowa) o parametrach : 
wydajność: 1-8m3/h, wysokość podnoszenia 25-50 mH2O. 
 
Dobór wodomierza głównego przepływ obliczeniowy q d la budynku: 
q = 1,68 m3/h (cele sanitarne); 
umowny przepływ obliczeniowy: 
qw = 2q = 2* 1,68= 3,36 m3/h 
dobrano wodomierz jednostrumieniowy klasy C o średnicy DN50, maksymalny 
strumień objętości wodomierza: 30 m3/h 
w proj. przyłącza (odrębne opracowanie) dobrano rurę przyłącza 90PE100 SDR11, 
średnica zewnętrzna 90mm, średnica wewnętrzna 73,6mm 
warunek: 
qw < (qmax/2) oraz DN <= d, 
3,36 < (30/2=15), 50<= 73,6 
gdzie 
d – średnica wewnętrzna przyłącza, d = 73,6 mm 
DN- średnica wodomierza 
3,36 < (30/2)=15 oraz 50 < 73,6 - warunek jest spełniony, 
 
Strata ciśnienia na wodomierzu przy przepływie obliczeniowym: 0,02 bar 
 
 
 
 
Dobór wodomierzy mieszkaniowych: 
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Wytyczne doboru pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 
Suma strat liniowych najbardziej niekorzystnego odcinka: 2,78 mH2O 
Suma strat miejscowych, stanowiąca 20% strat liniowych: 0,56 mH2O 
Wydajność na 1 pion = 0,035 dm3/s, budynek =3x0,035=0,105 dm3/s= 3,78 m3/h 
Minimalne parametry pompy cyrkulacyjnej: 
Q=3,78 m3/h 
Hp=3,34 mH2O 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Poziomy pod posadzką przewiduje się z rur i kształtek PVC kl "S". 
Poziomy i piony kanalizacyjne w budynku rozprowadzone pod tropami, w ścianach 
działowych przewiduje się z rur i kształtek PVC lub z PP do kanalizacji wewnętrznej. 
Montaż rur i kształtek z PVC lub PP zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej 
przez producenta . 
Rewizje kanalizacyjne należy umieszczać na przewodach spustowych przed 
podłączeniem ich do przewodów odpływowych . 
Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach izakończone wy-
wiewką. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specy-
fikacji technicznej.  

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4 
specyfikacji technicznej.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

 

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH 

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu po-
ziomym. 
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- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 

- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy 
o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (za-
łącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność nale-
ży zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 
niższej. 

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i 
przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyż-
szać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kana-
łu transport armatury  powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. 
- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwarty-

mi środkami transportu. 
- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia trans-

portować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mecha-
nicznym i opadami atmosferycznymi. 

- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami po-
wodującymi pęknięcia i rozbicie. 

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które po-
zwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną nieko-
rzystnie  
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wska-
zaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do te-
renu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich har-
monogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Od-
bioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
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Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez pol-
skie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., 
a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodoci ągowej 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
- lokalizacja przyborów i urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody, 
- wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego. 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sa nitarnej  

- wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody. 

 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI 

Roboty monta żowe instalacji wodoci ągowej 

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić 
przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odległość między prze-
wodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miej-
scach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co naj-
mniej 15 cm.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  w 
odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i 
dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapew-
niać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów 
prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosu-
jąc uchwyty montażowe.  
Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 
równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w 
dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  Przewody powinny być 
prowadzone ze spadkiem zapewniającym  możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub 
kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 
Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.  
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pra-
cy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają 
one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalo-
wych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić mate-
riałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczel-
ne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastoso-
wanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
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Roboty montażowe instalacji wodociągowej obejmują przede wszystkim: 

- montaż  rur, 
- próby szczelności instalacji wodociągowej,  
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 
- uszczelnienie p.poż. przejść przez przegrody budowlane, 
- montaż izolacji na przewodach. 
 

Roboty monta żowe instalacji kanalizacji sanitarnej  

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać po uprzednim wykonania rozkucia 
posadzki. Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, 
przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumenta-
cją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod po-
szczególne urządzenia sanitarne.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spad-
ku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej 
ściany i w odpowiedniej od niej odległości.  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentu-
alnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury,  
po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio po-
łożonej.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obej-
my powinny mocować rurę pod kielichem. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać pia-
skiem. 
Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy do-
stosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (pozio-
mów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.  
Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczel-
ne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastoso-
wanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyj-
ną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

 
 
Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 
montaż rurociągów z PVC, 

− montaż rurociągów z rur PVC-S, o połączenia wciskowych, 
− montaż podejść do przyborów - z rur PVC, 
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− uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowla-
ne, 

− próby szczelności instalacji kanalizacyjnej 
 
Roboty monta żowe instalacji hydrantowej 
Instalacja hydrantowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu 
we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia, wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-
EN) lub polskich normach (PN), a także zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką 
budowlaną oraz umową o roboty budowlane. Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w projekcie wyrobów budowlanych i urządzeń przez 
inne rodzaje wyrobów lub urządzeń o zbliżonych charakterystykach i parametrach tech-
nicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie mogą powodować zmian w hydraulice 
układu, pogorszenia właściwości użytkowych oraz trwałości instalacji. 
Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Rurociągi 
instalacji hydrantowej łączone będą przez połączenia gwintowe.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyelimino-
wania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty stalowe, wy-
stające elementy zaprawy betonowej i muru). Należy wykorzystać istniejące przejścia. W 
razie wykonywania nowych przebić, ściany i stropy należy przewiercić wiertłem koronko-
wym o średnicy umożliwiającej osadzenie rur ochronnych przepustowych tj. o średnicy 
otworu większej o co najmniej jedną dymensję od zewnętrznej średnicy przechodzącej ru-
ry. Przed zamontowaniem rur i kształtek należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych stosować nie wolno. 
Kolejność wykonywania robót: 
a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
b) wykonanie przebić, gniazd i osadzenie uchwytów, 
c) docinanie rur, 
d) założenie tulei ochronnych, 
e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
f) wykonanie połączeń. 

5.4.  ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ Ą 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem 
niepalnym, np. otuliną z pianki polietylenowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej  



Budynek wielorodzinny „A” , Osiedle Górny Taras Barlinek – segment 3,4,5                                                 SST 455-2 
 

 322

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż 

urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają zało-
żeniom projektowym, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-
83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 
placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami po-

danymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wy-
twórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i 
ich zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszcza-

niem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników za-

gęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, in-
stalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ci-
śnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 
0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać 
wodą i przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. 
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpi-
sane do Dziennika Budowy. 

 7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (po-

legające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończo-
nym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 
normy PN-81/B-10725 [11]), 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowią-
zujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór tech-
niczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, na-
leży ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej 
oraz  kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakoń-

czeniu robót budowlanych zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
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g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryska-
czowej, 

h) Świadectwa badań jakości wody. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 
8 specyfikacji technicznej  

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
- montaż, 
- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszcze-
gólnych elementów  instalacji,  m.in.: 
 
Przewody 
 

Cena jednostkowa monta żu obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- obsadzenie tulei, 
- ułożenie rur i kształtek, 
- wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania, 
- zaślepienie wylotów rur, 

 

Cena jednostkowa monta żu przewodów instalacji kanalizacyjnej obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
- obsadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy, 
- ułożenie rur i kształtek, 
- wykonanie połączeń, 
- przymocowanie rurociągów, 

 
 
 
Armatura odcinająca, zwrotna, czerpna itp. 

Cena jednostkowa monta żu armatury odcinaj ącej, zwrotnej, antyska żeniowej obej-

muje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- sprawdzenie działania armatury, 
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- ustawienie w miejscu wbudowania, 
- dopasowanie i założenie uszczelek, 
- skręcenie połączeń kołnierzowych, 

 
Izolacje, przejścia p.poż, zabezpieczenie antykorozyjne 
 

Cena jednostkowa izolacji przewodów w systemie obej muje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
- przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę, 
- formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu 

(nacięciu), 
- smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem Thermaflex 

474, 
- dociskanie i klejenie otulin, 
- klejenie styków poprzecznych otulin taśmą Thermatape FR, 
- montaż i demontaż klipsów Thermaclips, 

 
Podejścia dopływowe, odpływowe 

Cena jednostkowa wykonania podej ść dopływowych do płuczek ust ępowych i pi-

suarów oraz do baterii wody zimnej i ciepłej obejmu je: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca usytuowania podejścia;  
- ułożenie podejść systemowych do wody zimnej (i ciepłej) na szynie montażowej, 
-  ustalenie rozstawu i zaciśnięcie podejść w szynie, 
- wykonanie otworów w ścianie,  
- wbicie kołków rozporowych  i zamocowanie szyny montażowej do ściany;  
- wkręcenie korków ocynkowanych, 
- ustalenie długości przyłącza, ułożenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejścia 

elastycznego w oplocie stalowym, 

Cena jednostkowa wykonania podej ść odpływowych obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca wykonania podejścia, 
- obsadzenie uchwytów, 
- montaż podejścia, 
- przymocowanie rur i kształtek, 

 
Baterie 

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych , lub umywalkowych, itp.) 

obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- sprawdzenie działania baterii, 
- wykręcenie korka, 
- przykręcenie baterii i połączenie z instalacją, 

 
Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.) 

Cena jednostkowa monta żu przyboru obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
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- wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, 
- obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej, 
- ustawienie i umocowanie przyboru, 
- uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem, materiałem  uszczelniającym 

, 
Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze 

Cena jednostkowa monta żu czyszczaków obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- ustawienie czyszczaka, 
- uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym, 
- założenie uszczelki i skręcenie pokrywy śrubami, 

 
Próby, płukanie i dezynfekcja instalacji 
 

Cena jednostkowa próby instalacji wodoci ągowej wykonanych z przewodów stalo-

wych obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
- napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
- sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
- wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury, 

Cena jednostkowa próby instalacji kanalizacji sanit arnej obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- doniesienie materiałów i opuszczenie na dno wykopu, 
- wykonanie pokryw i uszczelnianie otworów kanałów w studzienkach, 
- napełnianie wodą badanego odcinka kanału, 
- wzrokowe badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności, 
- spuszczenie wody i usunięcie pokryw, 

9. DOKUMENY ODNIESIENIA 

 9.1. OGÓLNE 

Ogólne przepisy podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 9.2. NORMY 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku wi-

nylu 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania tech-

niczne 
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PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony 
PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożaro-

we zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciw-
pożarowa 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożaro-
we zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa prze-
ciwpożarowa 

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych 
PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików 

podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze 
sprzężone. Wymagania 

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze 
sprzężone. Wymagania instalacyjne 

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze 
sprzężone. Metody badań 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Oznaczenia na rysunkach 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożaro-
we zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa prze-
ciwpożarowa 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 
instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbio-
rze 

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. 
Wymagania i badania 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wyma-
gania i badania 

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
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PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wy-
magania i badania 

PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osad-
niki 

PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Prze-
dłużacze 

PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łącz-
niki 

PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Na-
krętki do łączników 

PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. 
Uszczelki 

PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
  
PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kie-

lichowe z gwintem walcowym. Wymiary 
PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ci-

śnienie nominalne 1 MPa 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wy-

magania i badania 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów ela-

stycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe 
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 
PN EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów 

wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepom-
pownie ścieków zawierających fekalia 

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - 
Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 
Wymagania 

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instala-

cje sanitarne 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące 

systemów zapewnienia jakości i zarządzania syste-
mami zapewnienia jakości 

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, 
bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania 
techniczne 
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PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jed-
nostki miar 

PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wyma-
gania i badania 

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisua-

rów. Wspólne wymagania i badania 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisua-

rów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisua-

rów. Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wyma-
gania i badania 

PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisua-
rów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) 

PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisua-
rów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych 

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. 
Ogólne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Se-
desy do misek ustępowych standardowych. Główne 
wymiary 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Se-
desy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary 

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Se-
desy do misek ustępowych dziecięcych. Główne wy-
miary 

PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymaga-
nia i badania 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 

PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 
PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty 

ściekowe piwniczne 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty 

ściekowe podłogowe 
PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 

9/80 poz. 57 niepublikowana 
PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 
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1 Bl 3/81 poz. 18 
PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 
PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 

mm 
PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kieli-

chowe 
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek 

stopowych 
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 
PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymaga-

nia ogólne 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mie-

szające (wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ci-
śnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wyma-
gania techniczne.  
PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej 
emaliowane Zast. częśc. przez PN-EN 232:1994 w za-
kresie wymiarów przyłączeniowych 

PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z bla-
chy stalowej emaliowane 

PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony 
do zlewów i zlewozmywaków 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony 
do pisuaru 

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przele-
wy i spusty 

PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 
 

 9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. 
CORBTI INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
- Przepisy i wymagania SANEPID. 
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455-3 INSTALACJA C.O.  

 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w czasie realizacji inwestycji pod nazwą: 
„Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i 
konfekcjonowania powietrza 

  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
wewnętrznych; j.n. 
- instalacji c.o., 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń 
zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich 
warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku. 
 
Ciśnienie robocze instalacji  - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumen-
tacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym 
jej punkcie. 
 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji  - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie 
instalacji. 
 
Ciśnienie próbne  - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
 
Ciśnienie nominalne PN  - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w tempera-
turze odniesienia równej 20 °C. 
 
Temperatura robocza  - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
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Średnica nominalna (DN lub dn)  - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrz-
nej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzy-
skania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszel-
kie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w do-
kumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepi-
sami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
 
 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
Materiały do budowy instalacji c.o. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
Inżynier 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, 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. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
  
 2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI GRZEWCZEJ 
 
RUROCIĄGI 
Instalację centralnego ogrzewania w piwnicy oraz piony i podejścia do ciepłomierzy w wykonać z rur 
stalowych ze szwem średnich wg PN-74200 łącznych przez spawanie – dla przewodów rozprowadzonych w 
piwnicy, pionów zasilających rozdzielacze mieszkaniowe. 
Instalację centralnego ogrzewania od ciepłomierzy w szafkach do poszczególnych rozdzielaczy i odbiorników 
zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc (polietylen sieciowany), Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa na 
połączenia zaciskowe . Rury należy prowadzić w oraz bruzdzach ściennych oraz warstwie posadzki w rurze 
osłonowej typu peszel. Wszystkie przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z 
tworzywa sztucznego uszczelnionych. Należy wykonać grzejniki z podłączeniem od dołu. 
Montaż rur zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
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ELEMENTY GRZEJNE 
 
W zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń projektuje się grzejniki: 
- w pomieszczeniach mieszkalnych – grzejniki stalowe, płytowe z podłączeniem dolnym, z wbudowanym za-
worem termostatycznym 
- w łazienkach – grzejniki drabinkowe Cosmo ART produkcji VNH. 
Regulacja instalacji co z grzejnikami konwekcyjnymi poprzez zawory termostatyczne. 
 
ARMATURA 
 
Na instalacji centralnego ogrzewania stosować armaturę regulacyjną i odcinającą. Na każdym odejściu do 
rozdzielacza przewiduje się montaż regulatorów różnicy ciśnień. Na rozwinięciu podano średnice oraz nasta-
wy. Dobrano regulatory np. f. Danfoss o symbolach ASV-PV i ASV-M lub równoważne o nie gorszych para-
metrach technicznych  
Zaprojektowano liczniki ciepła np. Kamstrup Multical 402 lub równoważne o nie gorszych parametrach tech-
nicznych. Liczniki zlokalizowano w szafkach na korytarzu. 
 
IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW 
 
Przewody stalowe prowadzone pod stropem pomieszczeń piwnicy oraz piony w szachtach należy prowadzić 
w ochronnej otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC . Elementy izolacji termicznej powin-
ny spełniać wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI 
"INSTAL" lub ITB i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny . Montaż otulin zgodnie z instrukcją 
montażu. Wszystkie rurociągi poziome oraz piony instalacji zaizolować termicznie otuliną o współczynniku 
przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK . Grubość izolacji zgodnie z 
„Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 
2002 z poźn. Zmianami). 
 
DOBÓR CIEPŁOMIERZY MIESZKANIOWYCH. 
Do dobory ciepłomierzy rozpatrzono wda przypadki, mieszkania o największym i najmniejszym przepływie 
czynnika grzewczego. 
1) mieszkanie o zapotrzebowaniu mocy 3,8 kW, Q=0,175 m3/h 
dla zadanego przepływu strata ciśnienia 0,08 bar 
Dobrano licznik ciepła np. firmy Kamstrup typu Multical 402 DN20 lub równoważny o nie 
gorszych parametrach technicznych. 
2) mieszkanie o zapotrzebowaniu mocy 1,65 kW, Q=0,068 m3/h 
dla zadanego przepływu strata ciśnienia 0,02 bar 
Dobrano licznik ciepła np. firmy Kamstrup typu Multical 402 DN20 lub równoważny o nie 
gorszych parametrach technicznych. 

3. SPRZĘT 

 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3 

 3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH. 

- Samochód dostawczy do 0,9t 
- Samochód samowyładowczy   5t 

4. TRANSPORT 

 4.1. PRZEWODY I KSZTAŁTKI 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, 
który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny 
być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce 
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rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w 
zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice 
zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pio-
nowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w 
czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
- 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
- 1,5m dla pozostałych rur 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powi-
nien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć 
rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 
250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, 
gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, niepowodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. 
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i składowaniu rur z 
polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować większą ostrożność, unikając 
dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż 
może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres składowania rur od daty produkcji nie powinien być 
dłuższy niż: 
- 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
- 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
- 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
- do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 

 4.2. GRZEJNIKI 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na pale-
tach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i 
wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport grzejników luzem, 
ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

 4.3. ARMATURA 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy skła-
dować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być do-
starczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 4.4. IZOLACJA TERMICZNA 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wy-
roby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszcze-
niach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PU, po-
nieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykony-
wania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyj-
nych instalacji c.o. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami 
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oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zaleca-
nych przez Ministerstwo Infrastruktury. 

 5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. 

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
- lokalizacja urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody, 
- wytyczenie trasy przyłącza. 

 5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI 

Prowadzenie przewodów 

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur: 
 
1. Natynkowe 

Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami 
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej wrażliwości 
rur na uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą eksploatacji. 
Rury z tworzyw sztucznych cechuje duża wydłużalność termiczna, przy rozprowadzeniach natynko-
wych należy stosować zasady kompensacji wydłużeń termicznych, przy czym z reguły wykorzystuje 
się naturalne łuki i załamania wynikające z geometrii budynku. 
 

2. Podtynkowe w przegrodach 
Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na: 

- Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach  – takie prowadzenie różni się od sposobu na-
tynkowego, jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwa-
gę, aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużenia). 
Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury na-
leży owinąć papierem folistym lub prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapew-
nić jej przesuw wzdłużny. 

- Betonowanie bezpo średnie (peszel)  – polega na prowadzeniu w rurze osłonowej nieco 
większej średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od roz-
dzielnicy do odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą 
biec w ścianach i podłogach. Umieszczenie przewodu w rurze osłonowej zapewnia kom-
pensację termiczną, następuje tzw. „ułożenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji ter-
micznej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wymiany rur bez kucia podług 
czy ścian. W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubość zaprawy liczona od po-
wierzchni ściany do powierzchni rury powinna wynosić 3cm. 

Ogrzewanie podłogowe 

Wybór układu przewodów grzejnika podłogowego zależy od przeznaczenia pomieszczenia, które ma 
być ogrzewane. Strefy brzegowe stosuje się w miejscach o dużych stratach cieplnych, przy dużych 
otworach okiennych i drzwiowych, wzdłuż ścian zewnętrznych. Budowa grzejnika podłogowego zależy 
od konstrukcji stropu lub podłogi, na której jest on układany a także od charakterystyki ogrzewanego 
pomieszczenia i pomieszczeń z nim sąsiadujących. We wszystkich przypadkach występuje następują-
ce warstwy: 

- Izolacja cieplna, 
- Izolacja przeciwwilgociowa, 
- Płyta grzejna z przewodami grzejnymi, 
- Posadzka. 

Wytyczne monta żu ogrzewania podłogowego: 
1. Izolacja brzegowa 

Izolacja brzegowa ma za zadanie oddzielenie płyty grzejnej od ściany. Spełnia ona następujące funkcje: 
- Pochłania naprężenia, które powstają w wyniku termicznych odkształceń podłogi 
- Ogranicza straty cieplne płyty grzejnej przez ściany budynku 
- Izoluje dźwiękowo elementy konstrukcji 
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Izolacja brzegowa wykonywana jest z taśmy brzegowej (pianki polietylenowej o grubości 10mm i wyso-
kości 150mm). 

2. Izolacja cieplna 
Izolację cieplną wykonujemy z płyt styropianowych wysokiej twardości zgodnie z BN-91/6363-02 lub przy 
pomocy specjalnych rolowanych płyt izolacyjnych. Grubość izolacji są uzależnione od rodzaju pomiesz-
czenia pod ogrzewaną podłogę i mogą wynosić od 30÷100mm. W celu zabezpieczenia przed zawilgoce-
niem izolacji pokrywamy ją warstwą folii polietylenowej lub aluminiowej. Przy układaniu ogrzewania pod-
łogowego na gruncie układamy folię przeciwwilgociową z polietylenu pod warstwą izolacji. 

3. Łączenie płyt izolacyjnych 
Poszczególne płyty izolacyjne łączymy ze sobą poprzez sklejenie ich przeźroczystą taśmą izolacyjną w 
celu zabezpieczenia przed przedostaniem się wody lub betonu w głąb izolacji. 

4. Uszczelnienie izolacji brzegowej 
Aby uniknąć przenikania betonu i wody w strefie brzegowej folię polietylenową przyklejamy na materiał 
izolacyjny unikając rozerwania i tworzenia wolnych przestrzeni. 

5. Układanie p ętli grzejnej 
Układ pętli i rozkład rur powinien być zgodny z projektem. Rury należy układać poprzez rozwijanie z krę-
gu ręcznie lub przy pomocy stojaka do rozwijania rur. Wymagane minimalne promienie gięcia nie powin-
ny być mniejsze niż 5xDz (średnica zewnętrzna). Rury zasilające i powrotne w pobliżu rozdzielacza nale-
ży zaizolować w celu uniknięcia lokalnych przegrzewów powierzchni. Jeśli rurę przypadkowo zgnieciemy, 
uszkodzony odcinek powinniśmy wyciąć i wstawić kształtkę zaprasowywaną zabezpieczając ją przed ko-
rozją folią PE lub papierem falistym. 

6. Wykonanie płyty grzejnej 
Do wykonania płyty grzejnej zalecamy jastrych cementowy klasy 20 lub anhydrydowy klasy 20, np.w postaci 
gotowej mieszanki. Do wykonania warstwy grzejnej zaleca się stosowanie jastrychu cementowego, który 
powinien charakteryzować się uziarnieniem kruszywa nie większym niż 8 mm, ilością cementu 300÷350 
kg/m3, stosunkiem wody do betonu 0,45 i wytrzymałością 22,5 N/mm2. Zaprawy stosowane do wykonania 
płyty grzejnej powinny mieć konsystencję zapewniającą odpowietrzenie zaprawy, brak pęcherzy powietrza w 
wyłożonej warstwie zaprawy i dokładne obłożenie rur grzewczych. Podczas wykonywania płyty grzejnej ci-
śnienie wody w rurach grzewczych powinno wynosić 0,2-0,3 MPa. Wylanie podłogi powinno się odbywać w 
temperaturze pomieszczenia większej niż 5°C. W celu polepszenia właściwości jastrychu można dodać pla-
styfikator, który ma za zadanie: 

• zmniejszenie skurczu betonu, porowatości oraz nasiąkliwości 
• zwiększenie wytrzymałości o ok. 15% 
• poprawę plastyczności mieszanki 
• polepszenie wodoodporności i mrozoodporności 
• zabezpieczenie żelbetu przed korozją 

7. Próba szczelno ści i uruchomienie instalacji o.p. 
Po prawidłowym ułożeniu, pętle ogrzewania podłogowego, przed wykonaniem posadzki, należy poddać pró-
bie ciśnieniowej. Zalecamy przeprowadzenie testu szczelności przy ciśnieniu min. 5 bar i maks. 6 bar w ciągu 
24 godzin. W czasie przeprowadzania testu spadek ciśnienia nie może przekroczyć wartości 0,2 bar, oczywi-
ście równolegle należy przeprowadzić kontrolę optyczną upewniając się, że nie ma przecieków. Najbardziej 
popularne posadzki betonowe wymagają wstępnego rozgrzania przed ułożeniem wykończeniowej warstwy te-
rakoty, marmuru itp. Procedura wymaga, aby posadzka cementowa była poddana rozgrzaniu wstępnemu do-
piero 21 dni po jej ułożeniu. Wymogi testowe narzucają przez pierwsze 3 dni temperaturę czynnika w rurach 
rozgrzewanej posadzki na poziomie 20÷25°C, a w ciągu dalszych 4 dni na poziomie maksymalnej, projekto-
wanej, roboczej temperatury zasilenia. 
Wstępne rozgrzanie posadzki nie warunkuje osiągnięcia przez nią odpowiedniego poziomu wilgotności. 
Jeżeli chcemy uzyskać wilgotność posadzki na poziomie wymaganym dla odpowiedniego materiału wykoń-
czeniowego (np. panele podłogowe), natychmiast po wstępnym rozgrzaniu rozpoczynamy osuszanie posadz-
ki. Wylewki betonowe są gotowe do rozpoczęcia osuszania w 28 dniu po ich ułożeniu. 
Poziomy wilgotności posadzek dla odpowiednich materiałów wykończeniowych zawarte są w normie DIN EN 
1264. Zwykle proces osuszania posadzki rozpoczynamy przy temperaturze czynnika w rurach na poziomie 
25°C podnosząc ją o 10°C co 24 godziny, aż do osiągnięcia 55°C. Temperaturę czynnika utrzymujemy na 
poziomie 55°C dzień i noc przez 15 dni. 

Roboty monta żowe instalacji c.o. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco większe 
średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. 
Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć 
rur. 
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Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać, jako szczelne o odporności 
ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o 
odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości pomiędzy 
punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.  
Nie wolno prowadzić przewodów c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach 
krzyżowania się przewodów - 5 cm), między c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.  
Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów prowadzona w 
miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe. W 
najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory 
czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem. 

- Wszystkie sieci powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy przepłu-
kać dwukrotnie wodą i zdezynfekować. 

- montaż rurociągów z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozję 
- montaż armatury na przewodach, 
- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach – PE łączonych przy użyciu złączek zacisko-

wych, 
- próby szczelności instalacji c.o. 
- płukanie przewodów c.o. 
- montaż izolacji. 

Instalacja c.o. 
- montaż rurociągów z rur stalowych 
- montaż rurociągów wielowarstwowych 
- montaż armatury na przewodach, 
- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych – stalowe łączonych przez gwintowa-

nie, 
- próby szczelności instalacji c.o. 
- płukanie przewodów c.o. 
- uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane, 
- montaż elastycznych izolacji z pianki poliuretanowej, 

 

 5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ Ą 

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok ochron-
nych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić ręcznie do sta-
nu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni przewo-
dów stosować farby olejne przeciwrdzewne cynkowe. 

 5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 

Otulina z pianki poliuretanowej o grubości 20, 25mm 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  

 6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa 

pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń insta-

lacji c.o. odpowiadają założeniom projektowym, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
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- ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-
10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w do-

kumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowied-

nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie in-
nymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpie-
czenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia po-

szczególnych jego warstw. 

1. Instalacja c.o. 

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
- sprawdzenie szczelności instalacji, 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

 6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI C.O. 

Instalację c.o. należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za 
szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w celu dokonaniem regulacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 7.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytyw-
ny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 7.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 
• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w za-

kresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji c.o. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budow-

lanych zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji c.o.  
g) Świadectwa badań jakości wody. 

 
 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

               Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 8 

        8.2. WARTOŚĆ RYCZAŁTOWA WYKONANIA INSTALACJI 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekto-
wej. 

Przewody: 

Kwota ryczałtowa monta żu ruroci ągu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów, 
- wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów, 
- przecinanie, ukosowanie i gięcie rur, 
- zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów czepnych, 

Kwota ryczałtowa monta żu przewodów z rury wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD KAN therm press” 

lub równowa żne obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
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- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
- założenie tulei ochronnych, 
- cięcie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania, 

 
Izolacje: 

Kwota ryczałtowa izolacji z pianki poliuretanowej o bejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
- montaż według instrukcji producenta 

Kwota ryczałtowa czyszczenia przewodów obejmuje: 
- czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami stalowymi druciany-

mi i ewentualnie skrobakami, 

Kwota ryczałtowa otłuszczenia przewodów obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł, 

Kwota ryczałtowa malowania przewodów obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką, 
- malowanie elementów, 

 
Armatura odcinająca, zwrotna, regulacyjna, równoważąca, odpowietrzająca, rozdzielacze itp. 

Kwota ryczałtowa monta żu zaworów odcinaj ących o poł ączeniach gwintowanych obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek rur, 
- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

Kwota ryczałtowa monta żu zaworów równowa żących o poł ączeniach gwintowanych obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek rur, 
- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

Kwota ryczałtowa monta żu zaworów zwrotnych o poł ączeniach gwintowanych obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek rur, 
- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 

Kwota ryczałtowa monta żu zaworów odpowietrzaj ących obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- nagwintowanie końca rury, 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym 

Kwota ryczałtowa monta żu zaworu regulacji z ogranicznikiem przepływu, ogra nicznika przepływu, 

zawór mieszaj ącego termostatycznego, antyska żeniowego, spustowego, regulacji ci śnienia 

obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- nagwintowanie końca rury, 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym 

Kwota ryczałtowa monta żu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego  obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- sprawdzenie działania zaworu, 
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- nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
- założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy 

Kwota ryczałtowa monta żu rozdzielacza obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca, ustawienie rozdzielacza z wypoziomowaniem, 
- przyspawanie kołnierzy do króćców przyłącznych, 
- dopasowanie i założenie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 

 
Pozostały osprzęt: 

Kwota ryczałtowa monta żu filtra osadnikowego obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca ustawienia filtra i obsadzenie uchwytu, 
- wiercenie otworu w ścianie i obsadzenie uchwytu, 
- przecięcie rur, usunięcie gratu i kalibrowanie, 
- przygotowanie i lutowanie złączy, 
- ustawienie filtru i nakręcenie dwuzłączek z uszczelnieniem gwintu, 
- zamocowanie uchwytu śrubami, 

Kwota ryczałtowa monta żu pompy obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- montaż według instrukcji producenta, 
- sprawdzenie armatury, 

Kwota ryczałtowa monta żu grzejnika konwektorowego, panelowego obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na ścianie oraz punktów montażu wieszaków, 
- wykonanie otworów w ścianie, wbicie haków i zamocowanie wieszaków ściennych, 
- zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem, 

 
Próby, płukanie instalacji: 

Kwota ryczałtowa próby instalacji centralnego ogrze wania na gor ąco z dokonaniem regulacji 

obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- uruchomienie instalacji c.o, 
- wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych 

temperatur, 

Kwota ryczałtowa płukania instalacji c.o. obejmuje:  
- napełnienie instalacji wodą z wodociągu, 
- utrzymanie przepływu wody, 
- wypuszczenie wody z instalacji, 

Kwota ryczałtowa próby szczelno ści instalacji c.o. obejmuje: 
- zakup i dostawę materiałów, 
- przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
- napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
- sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
- wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury, 

9. DOKUMENY ODNIESIENIA 

 9.1. OGÓLNE 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 

 9.2. NORMY 

• PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
• PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
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• PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
• PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
• PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
• PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności. 
• PN-EN 1057:1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowa-

ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
• PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur mie-

dzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
• PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur mie-

dzianych z końcówkami do zaciskania. 
• PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z two-

rzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania. 
• PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami 

innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 
• PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur mie-

dzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
• PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Me-

toda obliczania. 
• PN-EN ISO 13789:200 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 

Metoda obliczania. 
• PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Me-

tody uproszczone i wartości orientacyjne. 
• PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tole-

rancje i oznaczenia. 
• PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nic uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 
• PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
• PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
• PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
• PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych sys-

temu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
• PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
• PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy od-

biorze. 
• PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 

do 600 m3. 
• PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
• PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
• PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 

wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
• PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
• PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane, 
• PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
• PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
• PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
• PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
• PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia. 
• PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 
• PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
• PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowa-

nia. Ogólne wytyczne. 
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• PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowa-
nia. 

• PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. 

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
• PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
• PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. 
• PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
• PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 
• PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
• PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 

 

 9.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
- Przepisy i wymagania SANEPID. 
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455. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH  

455-4 SANITARNE SIECI ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem przyłącza do zewnętrznych sieci sanitarnych w czasie realizacji inwestycji pod 
nazwą: „Zespół Budynków Wielorodzinnych, Osiedle Górny Taras w Barlinku.” – segment 3,4,5 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty objęte niniejsza specyfikacja techniczną obejmują wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz 
z sieciami zewnętrznymi do segmentu A inwestycji.  

1.4. Określenia podstawowe 

Wodoci ąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub rozprowadzania zimnej 
wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.  

 
Przewód wodoci ągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiorcom. 
 
Przewód wodoci ągowy rozdzielczy  – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
 
Rura ochronna – rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu. 
 
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służący do zamknięcia odpływu wody dla wyłączenia 

uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
 
Hydranty przeciwpo żarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 
 
Bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na przeniesienie sił 

osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i odgałęzieniach. 
 
Kanalizacja deszczowa  - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
 
Kanalizacja grawitacyjna  - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i 
dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe 
omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 
Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w każdym szczególe w 
związku z tym Wykonawca będzie musiał wykonać własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas 
przetargu założenia te okażą się nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii 
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie są za to odpowiedzialni. 
Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z własna wiedza i doświadczeniem tak, aby mógł 
przygotować ofertę. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć łączną cenę i 
zmodyfikowana ofertę zgodnie z która ma on uzupełnić projekt wedle wymagań uzgodnionych z 
Inwestorem. 
Wymagane jest oświadczenie o spełnieniu parametrów opisanych w przedmiarze. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Przył ącze wody. 
Istniejące przyłącze wody do budynku dn100 zdemontować i zaślepić. 
Zapotrzebowanie na zimną wodę- budynek A 
Etap 1: 
Q śr. D = 16,80 m3/d 
Q max d = 25,20 m3/d 
Q max h = 1,68 m3/h 
qs=2,85 l/s 
q p.poż=2,0l/s 
docelowo : 
Q śr. D = 20,80 m3/d 
Q max d = 42,00 m3/d 
Q max h = 2,80 m3/h 
qs=3,25 l/s 
q p.poż=2,0l/s 
 
Zaopatrzenie budynku w wodę z wodociągu PE de160 zaprojektowanego w projekcie podstawowym. 
Włączenie poprzez wstawienie trójnika żeliwnego kołnierzowego. Mocowanie trójnika do wodociągu poprzez 
montaż kołnierzy specjalnych systemu 2000 do rur PE produkcji Hawle ( nr kat. 0400) 
Na przyłączu zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową długą dn80. Zamontować teleskopowe przedłużenie 
wrzeciona zasuwy i skrzynkę uliczną do zasuw typ ciężki 
Przyłącze do budynku wykonać z rur PE100 de90 klasy ciśnienia PN10 = 10 bar łączonych za pomocą 
złączek elektrooporowych. Przy przejściu rurociągu przez ścianę budynku – przejście szczelne w tulei 
osłonowej DN100. 
Przy przejściu rurociągu w budynku z PE na stal montować złączki PE/stal elektrooporowe z gwintem. 
Przewód układać ze spadkiem minimalnym 0.3 %. 
Dla budynku przyjęto wodomierz śrubowy skrzydełkowy produkcji PoWoGaz typ MW o średnicy 50mm. 
Wodomierz mieścić się będzie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku 
Przed i za wodomierzem montować zasuwę krótka kołnierzową dn80 oraz filtr siatkowy kołnierzowy. Za 
wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy klasy BA dn80 . 
 

2.2 Sieć kanalizacji deszczowej 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi odbiornikiem wód deszczowych z sieci osiedlowej jest kolektor 
deszczowy Ø 0,400m zlokalizowany w ul. Kombatantów.  
Przewidziano odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych, wpustów ulicznych oraz koryt 
odwadniających.  
Sieć projektuje się z rur z PVC Ø0,16; Ø 0,20; Ø 0,25; Ø 0,315; Ø 0,425; Ø 0,50 m. 
Wody deszczowe z połaci dachowej odprowadzane będą rurami spustowymi Ø0,11 PVC. Na pionach 
montować czyszczaki. Dodatkowo przewiduje się montaż wpustów deszczowych na placach i parkingach. 
Wpusty osadzić na studzienkach betonowych Ø0,50m ze stopką. Odprowadzenie wód deszczowych 
wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Ø0,16m klasy S. Rury połączeniowe osadzić z zachowaniem w 
studzience wpustu części osadowej – wysokości 1,0m. 
Uzbrojenie kanałów stanowią studnie przelotowe monolityczne PVC Ø0,425 i 0,6m oraz żelbetowe Ø1,2m. 
Styki poszczególnych kręgów żelbetowych w studzienkach uszczelnić środkami „MAXREST” względnie 
„MAXSEAL” lub podobnymi dostępnymi na rynku. Studnie zlokalizowane na terenie parkingów lub dróg 
osiedlowych zabezpieczyć włazem przejezdnym typu ciężkiego oraz pierścieniami odciążającymi.  
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studzienek betonowych należy zagruntować 2 – krotnie „Abizolem 
R” i następnie pokryć „Abizolem P” lub innym środkiem izolacyjnym odpowiadającym PN-EN 1917 lub DIN 
4034; klasa betonu na studzienki C35/45, stopień wodoszczelności W8. 

2.3 Sieć kanalizacji sanitarnej 
Zgodnie z warunkami technicznymi odbiornikiem ścieków sanitarnych z terenu inwestycji będzie 
projektowana studnia rewizyjna oznaczona „S26” w drodze osiedlowej dz. nr ew. 262/6 projektowana wg 
oddzielnego opracowania . Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC Ø0,20m SN8 litych. 
Uzbrojenie kanałów stanowią studnie monolityczne z PVC Ø0,60m oraz studzienki z kręgów żelbetowych 
Ø1,20m. Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studzienek betonowych należy zagruntować 2 – krotnie 
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„Abizolem R” i następnie pokryć „Abizolem P”. Styki poszczególnych kręgów żelbetowych w studzienkach 
uszczelnić środkami „MAXREST” względnie „MAXSEAL” lub podobnymi dostępnymi na rynku. Studnie 
zlokalizowane na terenie parkingów lub dróg osiedlowych zabezpieczyć włazem przejezdnym typu ciężkiego 
oraz pierścieniami odciążającymi. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- Koparka gąsienicowa 0,25m3 
- Prościarka do rur PE 
- Samochód dostawczy do 0,9t 
- Samochód samowyładowczy   5t 
- Samochód skrzyniowy   5t 
- Ubijak spalinowy 200kg 
- Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
- Zgrzewarka doczołowa do rur PE 

4. TRANSPORT 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone 
ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach 
prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy 
transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą 
być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie transportu i 
magazynowania nie może być większa niż: 
- 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
- 1,5m dla pozostałych rur 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien 
być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 
stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy 
rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia 
można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania 
rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach 
bliskich 0°C i ujemnych należy zachować większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. 
uderzeń) oraz unikać możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. 
Okres składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
- 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
- 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
- 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
- do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace wst ępne 

Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci j.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

1. Podstawę wytyczenia trasy sieci sanitarnej stanowią Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja 
Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem 
punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.  

2. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w 
miejscach włączenia. 
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3. Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi drogami. 
Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu 
ziemią. 

4. Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
5. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
6. W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

5.3. Roboty ziemne – wykopy 

Wykop należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. Minimalna szerokość wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. 
Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejącą siecią wodociągową. Dno wykopu powinno 
być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 
ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywaną ziemię należy 
składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż 
wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjście /zejście/ po drabinie z 
wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w 
odległości nie przekraczającej 20m. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie 
poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię 
terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta 
ręcznie. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach 
wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 
Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu 
podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem 
umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach 
bezwzględnie zagęścić do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty 
ziemne należy wykonywać zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 
oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz 
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 

5.4. Podsypka 

Dla sieci sanitarnych zewnętrznych należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości minimum 10 
cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-
83/8836-02 

5.5. Ogólne warunki układania ruroci ągu  

Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie technicznym i ST. 
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz i na zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przechowywania. 
Rury powinny być opuszczane powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym 
na trójnogach, a rury o dużych średnicach (ochronne) za pomocą dźwigu. Każda rura po umieszczeniu 
zgodnie z linią osi i nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu 
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na środku i 
ubijanie, tak aby rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą uszczelnione. Połączenia 
powinny być pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie przeprowadzona próba szczelności. 
Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogą przekraczać  
"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie można poprawiać przez 
umieszczanie pod spodem elementów stałych, jak kawałki drewna, kamienie, itp. Na końcu każdego dnia 
roboczego otwarty koniec rury musi być zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub wody deszczowej 
przez zatknięcie dobrze przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i próbie 
szczelności rury powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi po 
ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, muszą być 
zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą żużlu (żużel nie może pozostawać w bezpośrednim 
kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przyłącze powinna być zmontowana przy użyciu 
rur PE, na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10 bar, połączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.  
Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem.  
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5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

Przy budowie wodociągu w zależności od rodzaju gruntu może wystąpić konieczność odwodnienia 
powierzchniowego przy pomocy drenażu. Dla wodociągu budowlanego w gruntach nawodnionych na dnie 
wykopu należy ułożyć drenaż w obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z 
drenażu zostanie odprowadzona grawitacyjnie do  studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 
około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 

5.7. Połączenie elementów ruroci ągu 

Rury wykonane z PE są łączone elektrooporowo. Wszystkie połączenia powinny być szczelne przy ciśnieniu 
próbnym i roboczym. Szczegółowe warunki łączenia rur są zawsze podane przez producenta i należy ich 
precyzyjnie przestrzegać. Skrzyżowania przewodów z przeszkodami takimi jak: kolej, droga, rów 
melioracyjny, rzeka, itp. Muszą być wykonane za zgodą i ustaleniem z właścicielami i zawarte w 
dokumentacji projektu. Warunki takich konstrukcji obejmują: rodzaj materiału rury ochronnej, długość i 
głębokość skrzyżowania, metoda ochrony wlotu i wylotu komory, itp. Sposób ochrony rur wynika z ogólnej 
praktyki: rura jest wtłoczona pod przeszkodą lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne mogą 
być wykonane ze stali lub PVC. Ich średnica powinna pozwolić na umieszczenie wewnątrz kielicha rury z 
kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni. Grubość ściany rury ochronnej jest określona w projekcie 
technicznym. Przewody umieszczone wewnątrz rury ochronnej powinny posiadać podpory umieszczone w 
odległości, co będzie zapobiegać ich uginaniu. Przestrzeń między rurą ochronną i przewodem powinna być 
wypełniona materiałem z tworzywa sztucznego nie uszkadzającym rury, w przeciwnym razie ta druga 
powinna być właściwie zabezpieczona.   

5.8. Monta ż uzbrojenia przewodów 

Zasuwy i odwodnienia należy montować w trakcie wykonywania przewodów. Hydranty i odpowietrzniki 
można montować na przewodzie po przeprowadzeniu próby szczelności, montując w trakcie budowy 
przewodu wszelkie niezbędne kształtki przyłączeniowe. Hydranty montować zgodnie z PN-71/B-02863. 
Sposób łączenia z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych złączy i rodzaju 
materiału przewodów. W przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych należy montować całe węzły 
(armatura i wszystkie niezbędne kształtki przejściowe). Odpowietrzniki i napowietrzniki montować w 
najwyższych punktach przewodu wodociągowego umieszczając je w studzienkach podziemnych, 
zabezpieczonych przed mrozem. Skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć przed przemieszczaniem. 

5.9. Próby szczelno ści, płukanie i dezynfekcja sieci 

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód wodociągowy należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próbę 
szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stopień Celsjusza. 
Ciśnienie próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy 
zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 
wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda będzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się 
rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych, wykonanych po płukaniu 
przewodu, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby 
gospodarcze. 

5.10. Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy braku 
ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych ν50mm i do nich przymocować tabliczki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
    Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami    
    Specyfikacji, norm i przepisów. 
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    Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
    Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
   Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do Robót 
         Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
−   zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
−   określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
−   określenie stanu terenu, 
−   ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
−   ustalenie metod wykonania wykopów, 
−   ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  
       Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. 
    W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i wilgotności, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym ( w tym: badanie podłoża, 

izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury), 
− badanie szczelności przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ±5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów –   2 cm, 

− dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm i nie mogą spowodować 
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

7.2.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
3. przygotowanie podłoża, 
4. roboty montażowe wykonania rurociągów, 
5. wykonanie rur ochronnych, 
6. wykonanie izolacji, 
7. próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 
wynosić: około 300 m dla przewodów i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób 
prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur i PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o 
ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 
600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu 
z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi zasadami. 

7.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Świadectwa badań jakości wody. 

7.4. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 
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− sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegające na 
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inżyniera oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego należy 
uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego 
przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 8 
specyfikacji technicznej 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
- montaż, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Jednostka obmiarowa wyrażona jest w mb. 

Cena jednostkowa monta żu wodoci ągu obejmuje: 
– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
– rozbiórka nawierzchni nad wodociągiem, 
– wykonanie przecisków,  
− zakup i dostawę materiałów, 
− wykonanie wykopu wraz z umocowaniem ścian wykopu, 
− wykonanie bloków oporowych, 
− przygotowanie podłoża pod rury, 
− zmontowanie i ułożenie rur, 
− wykonanie złączy, 
− wyregulowanie osi i spadku rurociągu, 
− płukanie i dezynfekcja rur, 
− włączenie do istniejącej sieci, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− odwóz nadmiaru gruntu, 
– odtworzenie nawierzchni nad wodociągiem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– koszt nadzoru użytkownika, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
9.1. Normy  
1. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
2. PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
6. PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
7. PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-M-74081 Armatura przemysłowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i 
gazowych. 
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9. PN-B-06250 Beton zwykły. 
10. PN-B-10728 Studzienki wodociągowe 
11. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
12. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
13. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  
14. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
15. PN-H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
16. PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem. 
17. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
18. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
19. EN-545 Rury, złączki wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do 

przewodów wodnych. Wymagania i metody badań. 
20. PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
21. PN-H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
 
9.2. Inne dokumenty 
   1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3, COBRI INSTAL, 2001.  


