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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1.0. Wstęp.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z „Budową budynku gospodarczogarażowego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie”
1.2. Zakres stosowania .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z przedmiarem robót i
obejmuje:
01.00.00. Roboty ziemne.
CVP 45111200-0
02.00.00. Roboty rozbiórkowe.

CVP 45110000-1

03.00.00. Roboty pokrywcze.

CPV 45261000-4

04.00.00. Zbrojenie betonu.

CPV 45262310-7

05.00.00. Betonowanie.

CPV 45262300-4

06.00.00. Roboty murarskie i murowe.

CPV 45262500-6

07.00.00. Roboty tynkarskie.

CPV 45324000-4

08.00.00. Posadzki.

CPV 45432100-5

09.00.00. Roboty malarskie.

CPV 45430000-0

10.00.00. Stolarka.

CPV 45420000-7

11.00.00. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych.

CPV 45320000-6

12.00.00. Zagospodarowanie terenu

CPV 45232451-8

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót.
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Inspektor nadzoru
zostanie wyłoniony w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r- w terminie
umożliwiającym rozpoczęcie przez niego pracy w chwili rozstrzygnięcia przetargu na
wykonanie prac.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczące sposobów realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
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Przedmiar robót – wykaz elementów wycenianych przez Wykonawcę, określający ogólnie
rodzaj i przybliżone ilości robót , które mają zostać wykonane.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.5.1. Zakres robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową , ST i poleceniami Inspektora.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentów rysunkowych
i opisowych dotyczących projektu, aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branż, a co za
tym idzie wszystkie wynikające z tego obowiązki .
W zakres robót Wykonawcy wchodzi w szczególności :
- z uwagi na charakter pracy Ośrodka na terenie którego będą prowadzone roboty należy
dokonać wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania całego terenu robót wraz z zapleczem
technicznym;
- dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jakości narzuconymi przez
instrukcje producentów i dokumenty związane;
- koordynacja prac w obrębie różnych branż,
- kontrola zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż;
- utrzymanie porządku i czystości w obrębie placu budowy;
- wykonanie demontażu rusztowań;
- wywóz odpadów na bieżąco w trakcie prowadzenia robót.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
1.5.3. Dokumentacja Projektowa.
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych.
Dokumentacja dołączona do dokumentów przetargowych, elementy zgodne z wykazem.
Elementy załączone do dokumentów przetargowych pozwalają na określenie charakteru
i zakresu robót, ale nie są wystarczające dla ich realizacji.
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz projektu
budowlanego na roboty objęte kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne na własny koszt
i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Jeżeli w trakcie realizacji robót dokonane zostaną zmiany, zaakceptowane przez Inspektora,w
stosunku do przekazanej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi dokumentację
powykonawczą obiektu w czterech egzemplarzach na koszt własny i przekaże Zamawiającemu.
1.5.3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią
część kontraktu (umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Uznaje się, że Wykonawca zapoznał się z kompletną dokumentacją. W związku z powyższym,
Wykonawca nie będzie mógł tłumaczyć się nieznajomością zakresu prac wszystkich branż,
których prace są powiązane z jego branżą.
Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac związanych
z jego branżą, niezbędnych do całkowitego zakończenia robót zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby jasno zasygnalizowane w
przedmiarze robót, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykonawca nie może domagać się dodatkowych kwot do kwoty ryczałtowej kontraktu w
przypadku braku jakichś obiektów lub elementów w kosztorysie, jeżeli takowe obiekty są
widoczne w projekcie budowlanym.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunku.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Teren wykonywania robót oraz zaplecza budowy musi zostać zabezpieczony, trwale
wygrodzony i oznakowany z uwagi na specyfikę pracy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść
będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i uzgodniona z Inspektorem. Tablice będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót.
W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
przebywającym na terenie budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem.
1.7 Gospodarka odpadami
Zgodnie z Ustawą o odpadach oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi, wytwórcą
odpadów jest Wykonawca i on będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich
unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy.
1.8. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub przez jego personel.
1.9. Ochrona własności prywatnej i publicznej.
Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane na obiekcie czynnym.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych instalacji i obiektów. Ponosi także wszelkie
koszty związane z ew. zakłóceniami pracy Ośrodka nie uzgodnionymi wcześniej z
Zamawiającym a wynikającymi z prowadzonych robót budowlano-montażowych.
1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w prawidłowym stanie wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej opłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do realizacji od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Utrzymanie robót
powinno być prowadzone w taki sposób , aby obiekt i jego elementy były w zadowalającym
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stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.
Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach należy rozumieć: „ Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w
zakresie zgodnym z obowiązującymi polskimi regulacjami prawnymi .”
2.0. Materiały.
Wszystkie materiały użyte do realizacji robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie, a ich wykorzystanie na budowie powinno być zgodne z dokumentami
dopuszczającymi do stosowania
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na użycie materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składania
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę .
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa i ST nie przewidują możliwości wariantowego zastosowania
materiałów w wykonywanych robotach.
2.4. Nazwy handlowe.
Wszelkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej
należy traktować jedynie jako definicję standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu
do zastosowania.
3.0. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST i/lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.
4.0. Transport.
Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i sprzętu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia władz, co od
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie informował
Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów i sprzętu. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.0. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
dokładności wymiarów elementów opisanych w ST i dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie wytyczenia,
wyznaczenia bądź sprawdzenia wymiarów elementów robót, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiarów elementów robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6.0 Kontrola jakości robót.
6.1. Zasada kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć zamierzoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich normach.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na piśmie.
6.3. Certyfikacje i deklaracje.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
* Polską Normą lub
* Aprobatą techniczną
W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda
partia dostarczona na plac budowy będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą
odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
6.4.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w trakcie budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć
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przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora. Propozycje,
uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.
6.5. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz w/w następujące dokumenty :
- pozwolenie na realizację zamierzenia budowlanego,
- protokoły przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoły odbiorów robót ,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
6.6. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek
z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.0. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Przedmiar robót stanowi orientacyjną ilość robót do wykonania. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora, przedstawionych na piśmie. Obmiar robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celów płatności na rzecz Wykonawcy.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę.
7.3. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
8.0. Odbiór robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór pogwarancyjny,
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być
przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego dokonuje się według zasad odbioru końcowego. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, licząc od daty potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 1.9.4.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W
przypadku niewykonania robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszaną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach kontraktowych.
8.4. Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty :
- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną;
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- dziennik budowy (oryginał),
- wyniki badań i pomiarów,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wszystkich wbudowanych materiałów,
- ewentualne dokumentacje wykonania robót towarzyszących i dodatkowych oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót,
- instrukcje obsługi i konserwacji.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin robót uzupełniających i poprawkowych
wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
9.0. Warunki płatności.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest zaproponowana przez Wykonawcę cena skalkulowana przez
Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych. Kwota oferty
będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone w ST i
dokumentacji projektowej. Do cen nie należy wliczać podatku VAT. Kwota zaproponowana
przez Wykonawcę w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej.
Koszt dostosowania się do wymagań warunku kontraktu (umowy) i wymagań ogólnych
zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Ubezpieczenie Wykonawcy.
Koszt ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia – zgodnie z umową.
Płatność – zgodnie UZP.
10.0. Przepisy związanie.
- Ustawa z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane , Dz. U. Nr 98 , poz. 414 z późniejszymi
zmianami.
- Rozp. Min. Infr. z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 , poz. 690 z późniejszymi zmianami.
- Rozp. Min. Infr. z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy , Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami.
- Rozp. Min. Infr. z dnia 19.11.2001 r . w sprawie rodzajów obiektów, dla których należy
ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego , Dz. U. Nr 138, poz. 1554 z późniejszymi
zmianami.
- Ustawa z dnia 12.09.2002 r – O normalizacji, Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi
zmianami.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. Wykopy.
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.01.03.00. Zasypki.
B.01.04.00. Transport nadmiaru gruntu wraz z utylizacją.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Grunty do wykonania podkładu.
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.2. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.3. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych
itp.
3. Sprzęt.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykonawca powinien
zagwarantować: koparkę przedsiębierną o poj. łyżki 0.6m3, samochody samowyładowcze,
ubijaki mechaniczne.
4. Transport.
Materiały przewozić samochodami samowyładowczymi. Należy je umieścić równomiernie na
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całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robót.
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do
wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych.
5.1.2. Wykopy.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna
wykopu.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
(3) Podkład z chudego betonu grub. 10 cm
(4) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4) Całkowita grubość podsypki z piasku 30 cm.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby
normalnej Proctora.
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5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki.
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu
przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami,
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakości robót.
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów.
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu
- sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki.
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiały do zasypki
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
– wykopy – [m3]
– podkłady i nasypy – [m3]
– zasypki – [m3]
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
9.1. Wykopy – cena obejmuje:
 wyznaczenie zarysu wykopu,
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.
ustawą o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska,
 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
9.2 Wykonanie podkładów i nasypów.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiału
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
9.3. Zasypki.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
9.4. Transport gruntu.
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10. Przepisy związane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CVP 45110000-1
1. Wstęp.
1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji
robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:
B.02.01.00. Rozebranie podbudowy z płytek chodnikowych.
B.02.02.00.Wywiezienie elementów niewykorzystanych na wysypisko.
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST-00.00.00. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST 00.00.00.
2. Materiały pochodzące z rozbiórki:
- gruz betonowy z rozbieranych elementów,
3. Sprzęt.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, młotami
kującymi, samochodami do wywozu odpadów, samowyładowczymi, kontenerowymi,
kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem
pomocniczym.
4. Transport.
Odpady należy przewozić zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamkniętych kontenerach.
Do czasu wywiezienia odpady powinny być składowane w kontenerach zabezpieczonych przezd
dostępem osób niepowołanych.
5. Kontrola jakości robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi
przepisami. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji
odpadów.
6. Wykonanie robót.
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik
powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować
w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru są:
 metr kwadratowy [m2] rozebranych elementów betonowych (rozumianych jako
powierzchnia nawierzchni z płytek) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00.
9. Podstawa płatności.
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00
9.2. Cena robót
Obejmuje, w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją:
-wyznaczenie zakresu prac,
-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP i dostępu osób
nieuprawnionych;
-przeprowadzenie demontażu,
-oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
- w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: załadunek i zabezpieczenie ładunku, przewóz
odpadów.
10. Przepisy związane.
Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o
odpadach i ustawa o ochronie środowiska oraz wynikające z nich przepisy szczegółowe i
rozporządzenia).

15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261000-4

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokrycia dachowego na budynku projektowanym wraz z obróbkami
blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
B.03.01.00 Wykonanie więźby dachowej z tarcicy nasyconej.
B.03.02.00 Montaż łat i deskowania.
B.03.03.00 Montaż folii dachowej.
B.03.04.00. Montaż blachy trapezowej powlekanej.
B.03.05.00. Montaż obróbek rynien i rus spustowych z blachy powlekanej.
B.03.06.00. Układanie wełny mineralnej.
B.03.07.00. Układanie folii paroizolacyjnej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

ST

2.2 Drewno.
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki sosnowe
z drewna klasy C27. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji
więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno
na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne,
czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym.
Do deskowania pełnego stosować płytę OSB3 lub 4 gr.
2.2.1 Łączniki.
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.
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2.3 Folie dachowe paroprzepuszczalna (membrana)
Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 1850/3000g/m2/24h trójwarstwowa.
2.4 Blachy.
2.4.1 Blacha trapezowa powlekana.
Zastosować blachy trapezowe powlekane grubości min. 0,7. Profile tłoczenia do uzgodnienia z
inwestorem.
2.4.2 Rynny i rury spustowe.
Elementy systemu rynnowego z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm, powlekanej
obustronnie powłoką odznaczającą się szczególną odpornością na korozję, promieniowanie UV,
a także trwałością koloru bez względu na warunki atmosferyczne. Montaż uniwersalnymi
hakami rynnowymi. Użyć systemu rynnowego w rozmiarze150/100 umm. .
2.4.3 Obróbki dachowe.
Blacha powlekana obustronnie powłoką odznaczającą się szczególną odpornością na korozję,
promieniowanie UV, a także trwałością koloru bez względu na warunki atmosferyczne;
2.4.4. Wełna mineralna.
Polska Norma PN-EN 13162:2009
Atest higieniczny PZH:HK/B/00l0/03/2006
Klasyfikacja ogniowa:A1
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda : =0,039W/mK
Grubość 16cm.
2.4.5. Paroizolacja.
Folie paroizolacyjne aluminizowane min. trójwarstwowe;
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla
tego zakresu robót. .
4. Transport.
4.1. Drewno.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.2 Folie, membrany.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
Rolki przewozić krytymi środkami transportu, układanymi w jednej warstwie, w pozycji
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki można przewozić w
kontenerach i na paletach.
4.2 Blachy.
Załadunek i transport blach zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych. Zarówno
paczki, jak i luźne arkusze na czas transportu należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. W
przypadku załadunku i rozładunku pojedyńczych arkuszy blachy nie należy przesuwać jednego
arkusza po drugim. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Paczki blach należy
składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Minimalna odległość od podłoża
wynosi 20cm. Maksymalna wysokość składowania: trzy warstwy (paczki jedna na drugiej),
rozdzielone łatami.
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4.3 Wełna mineralna.
Wełna mineralna powinna być pakowana, przechowywana i transportowana w sposób wskazany
w normach państwowych i świadectwach ITB.
Rolki przewozić krytymi środkami transportu, układanymi w jednej warstwie, w pozycji
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki można przewozić w
kontenerach i na paletach. Należy zabezpieczyć wełnę przed zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót.
5.2. Więźba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie więźby dachowej.
Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na
równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie
stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem
powinny być zabezpieczone środkami impregnacyjnymi. Widoczne elementy konstrukcji dachu
muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności elementów
powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie
otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż elementów w
potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które ma na
celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby
dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania Wykonawcy
zaakceptowanego przez Inspektora).
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i
muszą być zaakceptowane przez Inspektora.
5.2.3. Badania materiałów.
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gęstość pozorną,
- wilgotność,
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
- twardość.
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do
użycia.
5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do
napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały
wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów
należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
5.3 Folie i membrany.
Montować od wewnątrz pomieszczenia, brzegi zakładać po 20cm, kleić na elemencie
konstrukcyjnym.
5.4 Obróbki blacharskie, układanie:
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
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niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych, zawilgoconych podłożach.
W przypadku zamoknięcia i wystąpienia plam w czasie transportu, należy go bezwarunkowo
wysuszyć przed magazynowaniem.
Blachy powlekane z folią należy układać na dachu przed upływem l-go (jednego) miesiąca od
daty zakupu. Bezpośrednio po założeniu na dach należy bezwzględnie osunąć folię.
Do cięcia blach powlekanych pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać narzędzia
powodujących efekt termiczny jak na przykład: szlifierki kątowe itp.
Szybkie zmiany temperatur i wilgotności powietrza mogą powodować kondensacje pary wodnej,
co może być przyczyną wystąpienia białych plam korozyjnych.
Blachę mocować mechanicznie.
5.5 Obróbki blacharskie, układanie:
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych, zawilgoconych podłożach.
W przypadku zamoknięcia i wystąpienia plam w czasie transportu, należy go bezwarunkowo
wysuszyć przed magazynowaniem (szczególnie dotyczy blach ocynkowanych).
Blachy powlekane z folią należy układać na dachu przed upływem l-go (jednego) miesiąca od
daty zakupu. Bezpośrednio po założeniu na dach należy bezwzględnie usunąć folię.
Do cięcia blach powlekanych pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać narzędzia
powodujących efekt termiczny jak na przykład: szlifierki kątowe itp.
Szybkie zmiany temperatur i wilgotności powietrza mogą powodować kondensacje pary wodnej,
co może być przyczyną wystąpienia białych plam korozyjnych.
Stosować się ściśle do instrukcji i zaleceń podanych przez konkretnego producenta i zawartych
w informacjach technicznych dotyczących danego produktu.
5.6 Zasady mocowania wełny mineralnej.
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Płyty
winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. W czasie przerw w pracy
wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).
6. Kontrola jakości
6.1 Drewno.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.2 Folie, membrany.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równo rzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3 Blachy.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rzędnym dokumentem.
Blachy dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór blachy powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3 Wełna mineralna.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
dla robót B.03.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża ,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
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- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich.
8.1 Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń,
 sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
 sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń na powierzchni blachy.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje:
przygotowanie,zmontowanie zalutowanie połączeń,uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
a) Budownictwo ogólne- Tom 2.
b) Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
c) Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie długości i szerokości.
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie grubości metodą skoningu
mechancznego
PN-ISO 11501:1999 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie zmian wymiarów liniowych
w czasie ogrzewania.
PN-EN ISO 527-3:1998worzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy
statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych --Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie.
PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu
cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i
średnim oporze cieplnym.
PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy
zginaniu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ZBROJENIE BETONU
CPV 45262310-7

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania robót związanych ze zbrojeniem betonów konstrukcyjnych;
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
B.04.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali A-IIIN RB 500W.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały.
2.1 Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2.1.1 Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli
poniżej.
Gatunek stali Średnica
Granica
Wytrzymałość Wydłużenie
Zginanie
pręta
plastyczności na rozciąganie trzpienia
a – średnica
mm
MPa
MPa
%
d – próbki
RB 500W
6–40
500
550
16
d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
2.1.2 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.
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2.1.3 Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
znak wytwórcy,
średnicę nominalną,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego
niż 5 mm na 1 m długości pręta.
2.1.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziałem wg wymiarów i gatunków.
2.1.5 Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię 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 Inspektor.
3. Sprzęt.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla tego rodzaju
robót.
4. Transport.
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót.
5.1 Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota,
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
5.2 Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami
5.3 Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko23

waniu. 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.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6. Kontrola jakości.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu
wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-00.00.00. – „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy – wg SST-00.00.00.
Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z
odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe
PN-89/H-84023.05. Stal określonego zastosowania. Stal niskowęglowa wyższej jakości,
niskostopowa i stopowa.
Gatunki PN-EN 10088-1:1998
Stale odporne na korozję. Gatunki.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 BETONOWANIE
CPV:
45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE
45262300-4 BETONOWANIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
B.05.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.05.02.00 Podbetony.
B.05.03.00 Wieńce, belki i nadproża.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.1.1 Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20.
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowości
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masa worka z cementem
data wysyłki
termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli
jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1961:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
g) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.
2.1.2 Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
B-25 (C20/25) wieńce, nadproża, belki.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,
spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
3. Sprzęt.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszarek wolno spadowych).
4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
4.2 Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót.
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1 Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo,
z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2 Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.2.3 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
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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.
5.2.4 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.
5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 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.
5.2.6 Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
5.3.1Temperatura otoczenia
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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 Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni.
5.3.2 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.
5.3.3 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.
5.4. Pielęgnacja betonu.
5.4.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia 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.
5.4.2 Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu.
5.5.1 Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, 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-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być
większe niż 2 mm.
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5.5.2 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,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
6. Kontrola jakości.
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
B.05.00.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty objęte B.04.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje dla B.04.00.00:
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- wykonanie deskowania
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwień i
marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
- pielęgnację betonu
- rozbiórką deskowania i rusztowań
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
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-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciążenia technologiczne i montażowe
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia
pojazdami
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie
oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie
temperaturą

30

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
CPV 45262500-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych;
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.06.01.00 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków ceramicznych
B.06.02.00 Kominy z pustaków wentylacyjnych betonowych;
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Woda zarobowa do betonu (wg PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2 Piasek.
Piasek wchodzacy w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty
bez iłu, gliny i ziemi roslinnej. Wielkość ziaren powinna się miescić w granicach 0,25 – 2,0 mm.
Własciwosci kruszywa powinny być okreslone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z normą PN-79/B-06711.
2.3 Cement.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających
wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.4. Cegły i pustaki.
Pustak ceramiczny kl. 15 wg PN-B 12050:1996
Ściany zewnętrzne: pustak typu pióro+wpust o wym. 250x375x238 mm
Ściany działowe: pustak typu pióro+wpust o wym. 115x500x238 mm
Pustaki powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba pustaków połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
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przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać – 10%.
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa
Gęstość pozorna 0,8 kg/dm3
Współczynnik przewodności cieplnej 0,30 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.
2.5. Pustaki kominowe
Kominy wentylacyjne wykonać należy z pustaków wentylacyjnych betonowych typu Schiedel
lub równoważnych wykonanych z betonu lekkiego.
Czapy kominowe wykonać płyty OSB, zamontować kratki wentylacyjne. Całość kominów
obłożyć styropianem elewacyjnym gr. 2 cm i obić blachą powlekaną płaską wraz z czapami.
Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu bloczkami
suchymi, zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki przed ułożeniem w murze polewać lub
moczyć w wodzie.
Spoiny:
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17mm a minimalna 10mm.
- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 ÷
10mm.
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe.
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża
oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka zaprawy powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M 5 (do ścian wewnętrznych
i zewnętrznych nośnych):
cement: ciasto wapienne: piasek (cement portlandzki CEM I 32.5 R, wapno hydratyzowane)
1:1.25:6.75
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 sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.7. Stal zbrojeniowa.
Do zbrojenia murów należy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie wężyka z walcówki o
średnicach 5,5 ÷ 8 mm ze stali A-0 i A-I o właściwościach określonych w PN-82/H-93215 i
wytrzymałościach określonych w PN-84/B-03264 lub z drutów o średnicach 3 ÷ 8 mm o
właściwościach określonych w PN-67/M-80026 (tylko druty gołe i szare i z połyskiem),
przyjmując wytrzymałość obliczeniową drutów równą 210 MPa.
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3. Sprzęt.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
-środki transportu do przewozu materiałów,
-betoniarki do przygotowywania zapraw,
-rusztowania,
-kielnia, młotek murarski, łopata,
-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,
-pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski,
-kątowniki murarskie,
-drobny sprzęt pomocniczy.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Cegły dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem i wpływem warunków
atmosferycznych (deszcz, śnieg, itp.). Cegły należy przechowywać na ofoliowanych paletach, nie
wolno składować ich bezpośrednio na ziemi.
5. Wykonanie robót.
Wymagania ogólne:
b) 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.
c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
d) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.
e) Cegły 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.
f) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
g) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyżej 0°C.
h) 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.
Mury z pustaków ceramicznych i silikatowych.
Spoiny w murach z pustaków i cegieł.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17
mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15
mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstoplastyczną, a przed jej ułożeniem należy zwilżyć wodą powierzchnię pustaków wiązanych
zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Stosowanie pustaków i cegieł dociętych.
Pustaki docięte na długości na odpowiedni wymiar stosować jedynie w narożach i węzłach
połączeniowych ze ścianami prostopadłymi do murowanej sciany.
6. Kontrola jakości
6.1. Pustaki ceramiczne.
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Przy odbiorze bloczku, pustaka, należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczku, pustaku, z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- sprawdzenie wymiarów i kształtu,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości pustaka, bloczka, przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury nie
mury spoinowane
spoinowane
3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót.
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów:
1. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie
rysunków roboczych.
2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w
m3, mury cieńsze w m2 powierzchni.
3. Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3.
4. Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.
5. Słupy i kolumny obmierza się w m3.
6. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian
wielobocznych, zębatych.
"lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym ściany ",
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7. Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do
wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu
fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.
8. Z obmiaru murów odlicza się:
a) objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk – z wyjątkiem wnęk na liczniki
elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0,05 m3.
b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m3,
c) objętość szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków.
9. Nie odlicza się z objętości muru:
a) nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych
d) przewodów wentylacyjnych,,
10. Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób:
a) otwory bez węgarków – w świetle murów,
b) otwory z węgarkami – w świetle węgarków,
c) otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Według umowy.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
PN-B-30000-Cement portlandzki
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-B-12002:1997 Cegły kratówki
PN-B-12011:1997 Cegły kratówki
PN-B-12050:1996 Cegły budowlane
PN-B-12051:1996 Cegły modularne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45324000-4

1.Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
B.07.01.00. Tynki mineralne -elewacyjne.
B.07.02.00. Tynki mozaikowe - cokołowe.
B.07.03.00. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne - wewnętrzne.
B.07.04.00. Wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych (okładziny g/k).
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1. 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.
2.2.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.
2.3 Tynk mineralny (wg PN-EN 998-1:2004)
Stosować gotową zaprawę tynkarską do nanoszenia ręcznego i mechanicznego w systemie
ocieplenia metodą lekką mokrą. Tynk cienkowarstwowy, kamyczek, ziarno 1.5mm.
Tynk do stosowania jako zewnętrzny (płyty styropianowe) oraz wewnetrzny (płyty z wełny
mineralnej). Skład: cement portlandzki (15-20%), wapno hydratyzowane sucho gaszone (2-5%).
Preparat niepalny. Gęstość nasypowa 1.4 kg/dm3
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2.4 Tynk mozaikowy (wg PN-EN 15824:2009)
Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania, produkowana
na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem kolorowym. Nie
zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna
Przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich
na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Masy nie należy
nanosić na tynki wapienne i termoizolacyjne oraz w systemie z wełną mineralną.
Skład: wodna dyspersja czystej żywicy akrylowej, kruszywo kolorowe naturalne lub barwione
Gęstość objętościowa: ok. 1,75 g/cm³.
2.5. Tynk cementowo-wapienny.
Tynk cementowo-wapienny maszynowy lekki wewnętrzny jest suchą mieszanką produkowaną
na bazie cementu portlandzkiego i wapna oraz wypełniaczy kwarcowych, perlitu i komponentów
ułatwiających obróbkę i nadających mu plastyczność oraz dobrą przyczepność do podłoża.
DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: ok. 6,0-7,8 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Czas gotowości do pracy: ok. 120 minut
Max. średnica kruszywa: do 0,6 mm
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C
Minimalna grubość warstwy: 5 mm
Maksymalna grubość warstwy: 30 mm
2.6 Okładziny ścienne (płytki ceramiczne) (wg PN-EN 14411)
2.6.1. Materiały:
Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Lp.

Wymagania

Zwykłe

1

Powierzchnia

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników,
krawędzi

2

Przyczepność kartonu do rdzenia
gipsowego

karton przy odrywaniu rwie się nie powodując
odklejania od rdzenia

3

Wymiary i tolerancje w mm:
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5
grubość szerokość długość kształt 1200 (+0,0; -5,0)
2000-3000 (+0,0; -6,0)
prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0

4

Masa 1 m2 w kg płyty o grubości
6,0
5,5-6,5
12,5
≤12,5

5

Wilgotność w %

6

Nasiąkliwość w %

7

Oznakowanie: napis na tylnej
stronie

≤10,0
nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod.

Próba zginania
Grubość
nominalna
płyty w mm

12,5

Odległość
Obciążenie niszczące w N
podpór w mm Prostopadle do Równolegle

kierunku
do kierunku
włókien kartonu włókien
kartonu

500

600

180
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Ugięcie w mm

Prostopadle
do kierunku
włókien
kartonu
0,8

Równolegle do
kierunku
włókien kartonu
1,0

Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : − grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm
(275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1:
1997), − przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, − wyglądem
powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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,
− 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
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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
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Do tynku cementowo-wapiennego – agregat tynkarski.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
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. Składowanie materiałów powinno odbywać się w
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowogipsowe 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
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) 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 budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży.
5.2.1. Spoiny w murach.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3 Wykonanie tynku mineralnego.
Sprawdzenie podłoża powinno nastąpić zgodnie z obowiazującymi normami i zaleceniami
producenta. Podloże musi być suche, niezamarznięte, niepylące, niehydrofobowe, wolne od
wykwitów, nośne i wolne od luźnych cząstek.
Gotową mieszankę wymieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, utrzymywać jednorodną
konsystencję za pomocą mieszania, a nie podawania wody. Tynk nanosić na zbrojoną siatkę z
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włókna szklanego na gr ziarna za pomocą stalowej pacy.
Siatką zabezpieczyć wszystkie tynkowane powierzchnie. Nie skrapiać wodą. Prace prowadzić
w suchych warunkach. Wykonany tynk chronić przed wpływem czynników atmosferycznych.
5.4 Wykonanie tynku mozaikowego.
Sprawdzenie podłoża powinno nastąpić zgodnie z obowiazującymi normami i zaleceniami
producenta. Podloże musi być suche, niezamarznięte, niepylące, niehydrofobowe, wolne od
wykwitów, nośne i wolne od luźnych cząstek. Tynkowane podłoże musi być jednolicie suche i
dojrzałe na całej powierzchni. Tynk nakładać na przygotowane podłoże przy pomocy
nierdzewnej pacy na siatkę z włókna szklanego na ok. podwójną grubość ziarna. Prace w
wyodrębnionej powierzchni prowadzic w sposób ciągły.
Prac nie wolno prowadzic w trakcie opadów atmosferycznych, silnego wiatru, silnego
nasłonecznienia. Świerzo wykonane tynki chronić przed czynnikami atmosferycznymi.
Przechowywanie w pojemnikach producenta na paletach.
5.5 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego.
Podłoże powinno być suche stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić
przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i
środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe
dodatkowo oczyścić szczotką drucianą. Podłoże, na które ma być nanoszony tynk, powinno być
odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Przy bardzo dużej
chłonności podłoża zaleca się zastosowanie jednego z preparatów gruntujących. Preparat
powinien wyschnąć przed rozpoczęciem tynkowania. Na gładkich podłożach betonowych
każdorazowo zalecane jest wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki cementowej.
Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim wyposażonym w pompę ślimakową,
wsypując suchą mieszankę z worków. W przypadku nakładania ręcznego przygotowanie
zaprawy polega na równomiernym wsypaniu suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością
czystej wody, w proporcjach podanych w danych technicznych, a następnie ręcznym lub
mechanicznym wymieszaniu do momentu uzyskania jednorodnej masy bez żadnych grudek
obrzutkę cementową.
Do właściwego narzutu zaprawy można przystąpić po wstępnym stwardnieniu obrzutki. Przygotowaną zaprawę narzuca się ręcznie przy użyciu kielni lub maszynowo, pistoletem natryskowym.
Narzut zaczynamy od sufitu, następnie przechodząc na ściany, poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Narzuconą zaprawę należy wstępnie wyrównać przy
użyciu łaty "H" i pozostawić do wstępnego związania. Odpowiednio stwardniały tynk należy
zatrzeć stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia
tynku. Jeżeli ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, powierzchnię należy zatrzeć na
ostro lub pozostawić bez zacierania. Jeżeli tynk ma stanowić podkład pod gładź gipsową lub
malowanie jego powierzchnię należy zatrzeć pacą styropianową lub filcową. W czasie wysychania tynku należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Przed rozpoczęciem dalszych
prac okładzinowych powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha. Czas wysychania zależy
od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.
5.6. Ogólne zasady montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie .
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami
ażurowymi.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.
− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych
przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak
ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka
powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. Elementami
łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona
blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. Tego typu połączenie rusztu z podłożem,
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jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków
przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez
położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w
sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia
sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą
gipsowo-kartonową.
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.
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.
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne)
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie stropów
należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest
co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna
być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę
wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed
osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile.
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub
mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się
ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty
należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30
cm.
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
6. Kontrola jakości.
6.1. Okładziny g/k..
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:
− 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.
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Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
6.2. Tynki.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności rodzaju tynku z zamówieniem
- sprawdzenie szczelności opakowań firmowych
- sprawdzenie ważności produktów
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
10. Przepisy związane.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)
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PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i
wewnętrznych. Tynki zewnętrzne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00. POSADZKI
CPV 45432100-5
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek oraz podkładów betonowych pod posadzki.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.08.01.00. Warstwy wyrównawcze pod posadzkę na gruncie (wg B.02.00.00, B.05.00.00)
B.08.02.00. Płyta betonowa gr 15cm (wg B.04.00.00.)
B.08.03.00. Podkład betonowy gr. 5 cm na siatce z wykonaniem i wypełnieniem szczelin
dylatacyjnych.
B.08.04.01. Wykonanie podkładu z betonu posadzkowego B25
B.08.04.02. Posadzka cienkopowłokowa z żywic epoksydowych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-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.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Podkład betonowy gr. 5 cm, zbrojony siatką posadzkową.
Tzw. pływający jastrych, czyli betonowa wylewka grubości 5 cm, wykonaną z betonu B15.
Należy ją wzmocnić siatką przeciwprężną z drutu Ø 4-5 mm o oczkach 10x10 cm.
Przed jego wylaniem, konieczne jest ułożenie wzdłuż wszystkich ścian pasków dylatacyjnych,
np. ze styropianu grubości 2 cm, pianki polietylenowej. Betonowy jastrych wymaga zatarcia na
gładko.
Beton musi spełniać wymagania: - wytrzymałość zgodnie z PN.
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2.6. Posadzki z żywic epoksydowych
2.6.1 Podkład betonowy B25
Wykonanie podkładu betonowego z betonu posadzkowego min. B25 z zatarciem na gładko;
2.6.2 Posadzka cienkopowłokowa systemowa epoksydowa;
Sposób montażu oraz warstwy zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Kompletny system powinien zawierać:
 przygotowanie podłoża;
 badania wilgotności;
 nacięcie szczelindylatacyjnych;
 śrutowanie podłoża;
 wykonanie systemu posadzki na przygotowanym podłożu;
 instalację posadzki żywicznej z oddaniem do użytkowania;
 wykonanie cokolików systemowych wys.5 cm;
 odbiór odpadów chemicznych;
Jako odnośnik do przyjęcia standardu jakości posadzki przyjąć system coating gr. 1,5mm firmy
Stonhard. (Standard Primer, GS4x2, Stonflex Mp7); cokoły typu Stonclad UR/HT4;
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Szczotki druciane lub włosiane do czyszczenia podłoża, łaty do sprawdzenia nierówności
powierzchni, gąbki do mycia, poziomice.
Do wylania betonu posadzkowego pompa do betonu typu miksokret.
Do wykonania posadzki epoksydowej – sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta;
4. Transport i składowanie.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności. Płytki 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.
Elementy posadzki systemowej wg zaleceń producenta;
Czas przechowywania do 12 miesięcy.
5. Wykonanie robót.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
5.1.1 Beton podkładowy pod posadzki.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład powinien być oddzielony od pionowych
stałych elementów budynku dylatacją. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny
dylatacyjne w kwadratach 2,5 x 2,5 m. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów
cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Beton B 15 należy
przygotowywać mechanicznie. Beton powinien mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia
stożka pomiarowego. Beton 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. 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. 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.
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5.2. Posadzki właściwe.
Ułożenie w zależności od przyjętego systemu – zgodnie z zaleceniami producenta;
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) i z wadami.
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, dylatacji, posadzek.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót dla warstw wyrównawczych i posadzkowych jest m2, a dla
podkładów pod posadzki – m3.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- 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.
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub podkładu należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw posadzkowych;
Odbiór podłóg podlega zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
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cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45430000-0

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.09.01.00 Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę – do farb wapiennych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb wskazane
przez konkretnego producenta. Powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania
- roztwór farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zależnie
od rodzaju i stanu podłoża.
2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.4.1 Farba silikonowa (wg PN-C-81913:1998 )
Mieszanina dyspersji żywic silikonowych, dyspersji kopolimerów akrylowych, silikonowych
dodatków hydrofobizujących,środków modyfikujących, środków do ochrony powłoki,
wypełniaczy mineralnych, pigmentów, wody. Tworzy powłoki matowe (połysk G3),
drobnoziarniste (S1) o średniej grubości (E3) wysokim współczynniku przenikania pary wodnej
(V1) i małej przepuszczalności wody (W3). Do malowania ochronnego i dekoracyjnego fasady
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budynku. Może być nanoszona na podłożach mineralnych takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, beton itp. oraz na mineralnych, polimerowomineralnych i polimerowych tynkach cienkowarstwowych.
Gęstość objętościowa: 0k.1.45 - 1.55kg/m3
Tem.podłoża: +5 do + 30 stC
Czas wysychania: max 4 godz
Odp. powłoki na szorowanie: 2000
Połysk (kąt 85 st): mat (G)
Wsp. przenikania pary wodnej: powyżej 150g/m2 24h (typ V duży)
Wsp. przepuszczalności wody (nasiąkliwość powierzchniowa): poniżej 0.1kg/m2 (typ W mały).
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w
temp. powyżej +5st C.
2.4.2. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozcieńczalna farba do malowania ścian i sufitów, przeznaczona do wnętrz. Spoiwo –
akryl.
Nie wymaga rozcieńczania, gotowa do użycia.
Stopień połysku: mat
Gęstość – ok. 1,5 g/cm3,
Czas schnięcia - 2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w
temp. powyżej +5st C.
2.6 Środki gruntujące.
2.6.1 Przy malowaniu farbami silikonowymi – Użyć środka do gruntowania pod farby
silikonowe.
2.6.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi – Użyć środka do gruntowania podłoży silnie
chłonących wilgoć.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Potrzebny
sprzęt dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe.
4. Transport
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +5°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3
dni nie może spaść poniżej +5°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie
ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy
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poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Farby stosować na nienagrzane, suche podłoża. Powierzchnie niemalowane chronić przed
zabrudzeniem, a powierzchownie zabrudzone usuwać natychmiast po zabrudzeniu.
Świeże tynki malować po upływie 3-4 tygodni.
5.2 Wykonywanie powłok malarskich.
5.2.1. Farba silikonowa.
Wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Wymalowania można wykonać farbą
nierozcieńczoną lub rozcieńczoną max 5% (w zależności od rodzaju podłoża, faktury tynku oraz
warunków atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbę można rocienczyć 10%. Farbę
nakładać pędzlem, wałkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Stosować na jednej powierzchni
farbę z tej samej partii produkcyjnej, sąsiadujące ze sobą powierzchnie malować w jednym ceklu
metodą mokre na mokre.
5.2.2. Farba akrylowa.
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw 2
– 3. Do pierwszego malowania farbę można rozcieńczyć wodą 20%. Pod farbę nie gruntować
mlekiem wapiennym. Schnięcie farby ok. 2 godz, następną powłokę nakładać po upływie 4
godzin. Stosować na jednej powierzchni farbę z tej samej partii produkcyjnej, sąsiadujące ze
sobą powierzchnie malować w jednym cyklu metodą mokre na mokre.
6. Kontrola jakości.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić
nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
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.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków
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zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
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 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 płatności
Zgodnie z umową.
Cena obejmuje ustaloną ilość m2 powierzchni wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe;
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 STOLARKA
CPV 45420000-7

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
B.10.01.00. Drzwi wewnętrzne.
B.10.02.00. Drzwi zewnętrzne
B.10.03.00. Okna z PCV.
B.10.04.00. Parapety wewnętrzne.
B.10.05.00. Brama stalowa segmentowa z napędem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
2.1 Drzwi zewnętrzne
Drzwi stalowe ocieplone wraz z progiem stalowym, zamkiem, klamkami, zawiasami itp.
Wszystkie materiały powinny spełniać wymogi Polskich Norm, Państwowego Zakładu Higieny
oraz posiadać Świadectwa ITB.
Przyjąć standard jakościowy nie gorszy niż Delta UNIVERSAL 56S:
Grubość 56 mm, Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV, Wypełnione
styropianem EPS, 2 zamki 3-ryglowe, wpuszczane,3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe,
Uszczelka na przyldze drzwiowej; Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,2mm,
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką; w zestawie klamki i zamki z szyldami, próg;
2.2 Drzwi wewnętrzne
Drzwi z ościeżnicą stalową, pełne, oklinowane wraz z zamkiem, klamkami, zawiasami itp.
Wszystkie materiały powinny spełniać wymogi Polskich Norm, Państwowego Zakładu Higieny
oraz posiadać Świadectwa ITB.
2.3. Okna z PCV
Wszystkie materiały powinny spełniać wymogi Polskich Norm, Państwowego Zakładu Higieny
oraz posiadać Świadectwa ITB.
Zastosować okna PCV wykonane w oparciu o pięciokomorowy profil. Powinny posiadać
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Profile z nieplastyfikowanego PCV wzmocnione
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kształtownikami ze stali ocynkowanej. Kształtowniki białe. Zestawy szkła zespolonego,
niskoemisyjnego z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Uszczelki przylgowe,
zgrzewalne, wykonane z elastomeru termoplastycznego TPE lub kauczuku syntetycznego
EPDM, montowane w skrzydle i ościeżnicy. Ościeżnicę i okno traktuje się jako komplet.
2.4. Parapety wewnętrzne.
Parapety wewnętrzne wykonać z aglomarmuru w kolorze jednolitym jasno-kremowym gr 3 cm.
Głębokość 22 cm.
Wymagania:
- wyselekcjonowane odłamki skalne, połączone żywicami epoksydowymi
- absorbuje temperaturę otoczenia
 odporny na promieniowanie UV oraz wilgoć
 nienasiąkliwy
 niełamliwe oraz odporne na ścieranie
 powierzchnia polerowana.
2.5. Brama segmentowa z napędem
Dostawa i montaż automatycznej bramy segmentowej garażowej ocieplonej z uszczelkami w
okleinie do uzgodnienia z Inwestorem wraz z napędem zamykającym (wewnętrzny przycisk na
ścianie garażu + 2 piloty). wymiar dopasowany do wymiaru otworu garażowego.
Sposób dostawy i montażu zgodnie z zaleceniami producenta;
2.5. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3.Sprzęt
Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym
sprzętem potrzebnym do montażu stolarki PCV i ślusarki drzwiowej.
4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Ślusarkę aluminiową przewozić środkami transportowymi
przystosowanymi do przewozu okien z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu
stolarki z niezbędnymi elementami mocującymi.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wymiarów oraz wykonania mury,
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu muru lub
zabrudzenia powierzchni, mur należy naprawić i oczyścić.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży za pomocą pianki montażowej poliuretanowej.
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,
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3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą 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.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Szczeliny
między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w
pionie i poziomie.
5.3 Montaż parapetów wewnętrznych.
Parapet wewnętrzny układać na piance montażowe po zamontowaniu stolarki okiennej. Nie
należy stosować zaprawy “zimnej”. Styk okna i parapetu wewnętrznego uszczelnić masą
silikonową.
6. Kontrola jakości.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione w B.10.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.
9.Podstawa płatności.
Zagodnie z umową.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, parapetów,osadzenie stolarki, parapetów w przygotowanych
otworach z uszczelnienie,dopasowanie i wyregulowanie,ewentualną naprawę powstałych
uszkodzeń.
10. Przepisy związane
Instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez producentów
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV
Instrukcje ITB
Stosowne Polskie Normy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
54

PN-EN 12219:2002U Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne
prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła
PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U Metody badań okien. Badania mechaniczne
PN-EN 13115:2002U Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrz. Klasyfikacja.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
modularnie
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności
drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
PN-EN ISO 10077-1:2002– Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła
PN-EN iso 12567-1:2002U Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie współczynnika
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.....
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V
Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje.
Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
CPV: 45320000-6

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z izolacją termiczną ścian zewnętrznych - ociepleniem
metodą „lekką-mokrą” budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejszą SST objęte jest:
B.12.00.00. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką-mokrą” posiadającą Aprobatę
techniczną dopuszczającą do stosowania na rynku płytami styropianowymi gr. 15 cm z tynkiem
zewnętrznym mineralnym malowanym farbą silikonową.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
2.1.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu – wg wybranego systemu ociepleń.
Kompletny system do wykonania ocieplenia ścian metodą „lekką-mokrą” w skład, którego
wchodzić będzie:
- malowanie farbami silikonowymi
-tynk mineralny– kolorystyka zgodnie Dokumentacją Projektową,
-siatka zbrojąca z włókna szklanego,
-powłoka gruntująca,
-płyty styropianowe EPS 70(40) gr. 15 cm zgodnie PN-EN 13163:2004,
-płyty styropianowe EPS 70(40) gr 2 cm na docieplenie ościeży PN-EN 13163:2004, PN
20132:2005
-zaprawa klejąca,
-listwy startowe, narożniki, kołki,
System musi posiadać certyfikat, bądź deklarację zgodności z wymaganymi przepisami
dokumentem odniesienia, np. ważną aprobatą techniczną ITB.
2.2 Styropian EPS 70 (40) fasada g.150mm(wg PN-EN 13163:2004, PN 20132:2005).
Płyty stosowane jako zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą”również
do wypełnienia dylatacji, ocieplenia wieńców, nadproży i innych mostków termicznych; także
loggii. Grubość 15cm.
Rodzaj styropianu:
Grubość [mm]:
Długość [mm]:
Szerokość [mm]:
Wykończenie krawędzi:

ekspandowany
150
1000
500
prostokątne,
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frezowane
Klasyfikacja ogniowa Euroklasa:
E
Klasyfikacja ogniowa:
samogasnące
Opór cieplny [m²K/W]:
3,85
Wytrzymałość na zginanie [kPa]:
115
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [kPa]:
150
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]:
0,039
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]:
70
2.3 Styropian EPS 70 (40) fasada g. 20mm (PN-EN 13163:2004, PN 20132:2005)
Płyty stosowane jako zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą”do
ocieplenia ościeży. Grubość 2cm.
Rodzaj styropianu:
Grubość [mm]:
Długość [mm]:
Szerokość [mm]:
Wykończenie krawędzi:
Klasyfikacja ogniowa Euroklasa:
Klasyfikacja ogniowa:
Opór cieplny [m²K/W]:
Wytrzymałość na zginanie [kPa]:
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni [kPa]:
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]:
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa]:

ekspandowany
20
1000
500
prostokątne, frezowane
E
samogasnące
0,5
115
150
0,04
70

2.4 Wymagania dla styropianu.
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
Wymiary:
- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
3. Sprzęt.
Do wykonania robót zostanie wykorzystany następujący sprzęt:
-samochód dostawczy ład. do 0,9 t,
-wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5 t,
-rusztowanie zewnętrzne o wysokości do 10 m,
-żuraw okienny przenośny 0,15 t,
-drabiny zewnętrzne do wys. 4 m,
-spawarka elektryczna wirująca 300 A,
-inny sprzęt zatwierdzony przez Inżyniera.
4. Transport.
Materiały i sprzęt do wykonania robót należy przewozić w zasadzie powszechnie stosowanymi
środkami transportu, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami
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atmosferycznymi. Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę
pakowacza. Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robót
Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu oraz wieńców:
-mocowanie listwy cokołowej /startowej /
-przyklejenie płyt ze styropianu grubości 10 cm, wzmocnienie kołkami polipropylenowymi (4
szt./1m2).
- mocowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego - nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia
płyt,
-zamocowanie siatki wzmacniającej do wys. 2 m,
-założenie narożników ochronnych,
- pokrycie powierzchni podkładem i warstwą elewacyjną zgodnie z kolorystyką w Dokumentacji
Projektowej.
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w
każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folią lub papą).
6.0 Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie zgodności właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostkę obmiarową stanowić będzie 1 m2 /metr kwadratowy / wykonanej i odebranej
elewacji zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem na budowie.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową.
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9.1. Ocieplenie elewacji
Cena obejmuje:
-pomiary,
-zabezpieczenie terenu robót,
-dostawa i montaż listew startowych,
-dostawa i montaż na uprzednio przygotowanym podłożu materiału
-koszt niezbędnego sprzętu (wyciągi, rusztowania, drabiny itp.)
-badania i pomiary zgodnie z SST,
-utrzymanie i ochronę zamontowanych warstw izolacji czas prowadzenia robót,
-uprzątnięcie terenu robót.
10. Przepisy związane.
PNB-10106/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja IDT EN 13163:2001.
Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynku.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wełny mineralnej.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CPV 45232451-8
1. Wstęp.
1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac przy
zagospodarowaniu terenu – wykonanie opasek wokół budynku.
1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:
B.16.01.00. Wykonanie nawierzchni utwardzonych
(opaska z kostki betonowej typu Nostalit szarej gr. 6 cmo szer. 1,5m wokół
ścian budynku, wraz z wykonaniem obrzeża chodnikowego 20x6 - szare)
1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST 00.00.00.
2. Materiały.
2.1. Betonowa kostka brukowa szara gr 6 cm.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Powinna odpowiadać wymaganiom określonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń powinna mieć
charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z
poniższymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyleniami od wymiarów:
− długość i szerokość ± 3,0 mm, g
-grubość ± 5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa, dla klasy „35”,
3) morozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażalnia próbek w 3 % roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie
następujące warunki:
-próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
-łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy próbek nie zamrażanych,
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być
większe niż 20 %,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 %,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna
przekraczać wartości 4,5 mm dla klasy „35”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek
SRT,
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7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekraczać wartości:
Gatunek 1:
1) Stan powierzchni licowej:
-tekstura - jednorodna w danej partii ,
-rysy i spękania -niedopuszczalne,
-kolor wg katalogu producenta -jednolity dla danej partii,
-przebarwienia -dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce,
-plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą - niedopuszczalne,
-naloty wapienne - dopuszczalne,
2) Uszkodzenia powierzchni bocznych:
-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2,
-dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) -30 mm ´ 10 mm,
3) Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych - niedopuszczalne,
4) Uszkodzenia krawędzi pionowych,
-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2,
-dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) -20 mm ´ 6 mm,
Składowanie kostek.
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2. Obrzeże, krawężniki betonowe.
Wymagania jak dla kostki betonowej.
3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej.
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. Transport.
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Pozostałe elementy transportować dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przez
uszkodzeniem, przesuwanie, zgnieceniem, przewróceniem.
5. Kontrola jakości robót.
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent elementów
betonowych posiada aprobatę techniczną.
5.3. Badania w czasie robót.
5.3.1. Sprawdzenie podłoża.
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Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla - głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
5.3.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu
zgodności z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej.
5.3.3. Sprawdzenie wykonania opaski.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania opaski z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją oraz wymaganiami niniejszej ST:

pomierzenie szerokości spoin,

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

sprawdzenie, czy jednolity przyjęty kolor nawierzchni jest zachowany.
5.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
5.4.1. Sprawdzenie równości chodnika.
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do
300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6. Wykonanie robót.
6.1 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej:
- wykonać podłoże z podsypki cementowo – piaskowej
- ułożyć kostkę brukową i granitową
- opaskę wykończyć w poziomie bruku obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową
- spoiny nawierzchni zasypać piaskiem
− opaski układać wokół budynku o szerokości 1,5 m.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki,
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
utyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Opaska z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji i może być zaraz oddana do użytkowania.
Na wjeździe do garażu ułożyć na płask krawężnik drogowy 15x30cm na podsypce cementowopiaskowej. Pod wylotami rur spustowych kostkę obniżyć o 2cm w celu odprowadzenia wód
opadowych.
7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru są:
- metr kwadratowy [m2] wykonanej opaski z kostki betonowej wraz z podbudową
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z umową.
10. Przepisy związane.
1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego ubytku .
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
4. PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań .
5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy.
7. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

Opracował:
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