
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH, oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO 

USŁUGOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG 
SPOŁECZNYCH I KULTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 

1 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
NAZWA INWESTYCJI: 

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W M. WIĄZOWNA POPRZEZ 
UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  

Ul. Lubelska, 05-462 Wiązowna 

 

INWESTOR: 
GMINA WIĄZOWNA 

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, 

 
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: 

„ARCHICON Szczesiuk & Wilczek” s.c. 
04-849 Warszawa, ul. Szachowa 1 

 

Kod 
CPV 

45262700-8 

Opis Przebudowa budynków 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH, oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO 

USŁUGOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG 
SPOŁECZNYCH I KULTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 

2 

 

SPIS TREŚCI:

 

0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA      1 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECZNICZNE 

1.       ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE,      12 
2.       BETONOWANIE        16 
3.       PODKŁADY I PODŁOŻA BETONOWE,       28 
4.       ROBOTY MUROWE        35 
5. ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT G-K,       44 
6.        IZOLACJIE  TERMICZNE I AKUSTYCZNE,      56 
7.        HYDROIZOLACJE        67 
8.  INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW,   79 
9. TYNKI ZEWNĘTRZNE         86 
10. SUFITY PODWIESZONE        93 
11. KLAPY DYMOWE                   100 
12. KONSTRUKCJE                               106 
13. OBRÓBKI BLACHARSKIE                              118 
14. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ – POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIENNE,             124 
15. WYKOŃCZENIE WNĘTRZ – POWŁOKI MALARSKIE,               133 
16. RÓŻNE NAWIERZCHNIE       ………140 
17. ELEWACJE                     149 
18. DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE                155 
19.  KSZTAŁTOWANIE ZIELENI                  167 
20.  INSTALACJE SANITARNE.                  178 
21.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE                  189 
22.  ZBIORNIKI RETENCYJNE                  203 

 

ROBOTY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST), 
OBEJMUJĄ CZYNNOŚCI KONIECZNE DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA INWESTYCJI P.N.:„ REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
W M. WIĄZOWNA POPRZEZ UTWORZENIE CENTRUM 
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Uwaga: Poniższa specyfikacja musi być rozpatrywana łącznie z częścią opisową, 
rysunkową oraz przedmiarami. Wszystkie elementy projektu, systemy lub 
urządzenia wyszczególnione tylko w jednym z w/w, należy traktować pełnoprawnie 
z tymi, które opisano w pozostałych częściach opracowania. 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wykonane roboty budowlane były wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz dobrą praktyką inżynieryjną. 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, 
zarówno rysunkami, jak i częścią opisową. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ WSZELKIE KOSZTY POTRZEBNE DO TECHNICZNEJ I 
FORMALNEJ REALIZACJI ZADANIA. 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa i adres inwestycji: 

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W M. WIĄZOWNA POPRZEZ 
UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ: 

Ul. Lubelska, 05-462 Wiązowna 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych  
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych grup robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

1.2.1. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi na 
niżej wymienione roboty: 
 

•    ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE,       

•    BETONOWANIE         

•    PODKŁADY I PODŁOŻA BETONOWE,       

•    ROBOTY MUROWE       

• ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT G-K,      

•    IZOLACJIE  TERMICZNE I AKUSTYCZNE,    

•    HYDROIZOLACJE        

•  INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW,    

• TYNKI ZEWNĘTRZNE         

• SUFITY PODWIESZONE        

• KLAPY DYMOWE                   

• KONSTRUKCJE                                

• OBRÓBKI BLACHARSKIE                               

• WYKOŃCZENIE WNĘTRZ – POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIENNE,           

• WYKOŃCZENIE WNĘTRZ – POWŁOKI MALARSKIE,                

• RÓŻNE NAWIERZCHNIE       ……… 

• ELEWACJE                     

• DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE                

•  KSZTAŁTOWANIE ZIELENI                   

•  INSTALACJE SANITARNE.                  

•  INSTALACJE ELEKTRYCZNE                  

•  ZBIORNIKI RETENCYJNE                  
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1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy należą następujące prace: 
- transport, składowanie materiałów i wyrobów, 
- usunięcie z terenu budowy zdemontowanych materiałów z rozbiórek,  
- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

 zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 
ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.

1.4. Określenia podstawowe 
W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowane. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
specyfikacjami szczegółowymi ( ST ), dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i 
poleceniami Inspektor nadzoru. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wszystkie, niezbędne do wykonania zamówionych 
zgodnie z Umową, prac rysunki, obliczenia i dokumenty załączone do dokumentów przetargowych. 
 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w 
dokumentach Umowy o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków.  

 

1.5.2. Organizacji robót  

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań 
zawartych w Ustawie z dnia  7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiązującej wersji. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach stanowiących załączniki do Umowy, a o ich 
wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  
W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne  wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi  
przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Nieznajomość wyżej wymienionych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
 
1.5.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej; 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

ze środków łączności; 
- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
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- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
 

1.5.10. Organizacja ruchu 

Teren inwestycji nie jest położony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach 
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejącym pasie drogowym. 
Obsługa komunikacyjna inwestycji z układu istniejącego. Usytuowanie inwestycji nie zmienia 
istniejącego układu dróg dojazdowych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Do wykonania robót określonych w pkt 1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 
pkt.1 ustawy Prawo budowlane. 
Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie 
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodności z Polską Normą a także inne prawnie określone dokumenty. 
Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma 
obowiązek przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem 
zamówienia. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem 
nadzoru Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec 
zmianie. 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach szczegółowych i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym Umową na wykonanie prac. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami. Przy korzystaniu ze 
sprzętu na drogach publicznych warunkiem koniecznym jest spełnianie wymagań określonych w 
przepisach o Ruchu Drogowym oraz posiadanie świadectwa dopuszczającego do ruchu na 
drogach publicznych. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 
transportu i zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione zostaną przez 
Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

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

• właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 (Dz.U.04.92.881) [8]z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie 
stosowania danych wyrobów. 

• dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową. 

• dokumenty wymagane przez ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4. 
niniejszej OST. 

6.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• dziennik budowy (jeśli będzie wydany) 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencję związaną z prowadzeniem prac. 
Wszelkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prac w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Będą one zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi  obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 
pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie 
pozwala. Wymiarowanie poszczególnych robót winno odbywać się w sposób ogólnie przyjęty dla 
danego rodzaju robót zgodnie z założeniami przedmiarowymi określonymi w poszczególnych 
katalogach kosztorysowych ( KNR, KNNR, KSNR itp.). 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w 
przedmiarach, chyba że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki 
charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót , a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania danych o zakresie robót określonych w przedmiarze 
robót otrzymanym od Zamawiającego. Wszelkie ewentualne nieścisłości Wykonawca zobowiązany 
jest zgłaszać Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót dokonywany 
będzie w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności  
hamowania ogólnego postępu prac. Odbiór robót dokonuje Inspektor nadzoru przy współudziale 
Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi nadzoru z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonywany niezwłocznie , nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych ( o ile do wykonania robót użyte były 
materiały wymagające takich badań)  i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i  Projektanta . 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego, Projektanta i 
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , lub nie 
zakończenia pełnego zakresu robót , Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających lub ulegających    
      zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- księgi obmiarów 
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami   
      technicznymi i programem zapewnienia jakości  
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów  
- aprobaty techniczne wbudowanych materiałów  
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów.  
 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków   
     i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

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

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 
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2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

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

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

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

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

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa    

  1997Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

UWAGA: W przypadku gdy przytoczone w niniejszym opracowaniu dokumenty odniesienia utraciły 
ważność, należy stosować dokumenty je zastępujące lub zmieniające. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Kod 45111200-0 

Opis Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Kod: 45111220-6 

Opis: Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

 

 

 

 
 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych, demontażowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Opracowanie obejmuje n/w roboty demontażowe: 
 demontaż schodów terenowych betonowych 
 demontaż murków oporowych 
 demontaż nawierzchni z kostki betonowej 
 demontaż nawierzchni z płyt betonowych 
 demontaż nawierzchni z betonu wylewanego  
 demontaż nawierzchni asfaltowych drogowych z podbudową 
 demontaż elementów malej architektury 
 demontaż ścianek działowych, 

- stolarki drzwiowej wewnętrznej 
- demontaż ślusarki okiennej i drzwiowej 
- demontaż pokrycia i izolacji dachu 
- instalacji wod.-kan i c.o., kotłowni węglowej, az do stanu surowego 
- posadzki, i okładzin ściennych, elementów ścian i stropów wyszczególnionych w rys. 

demontażu 
- wywiezienie materiałów z demontażu, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały z demontażu do momentu wywiezienia na składować w przeznaczonych do tego celu 
miejscach. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
rozbiórkowych zgodnie z założoną jakością. 
Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń musi być zgodny z obowiązującą technologią wykonania 
i prowadzenia danego odcinka robót.  
Przy robotach rozbiórkowych Wykonawca powinien korzystać z: 

- elektronarzędzi  
- mechanicznych młotów do kucia, 
- szlifierki kątowej 
- młotów, klinów itp. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały z demontażu odpowiednio zabezpieczone przewozić na wyznaczone miejsce  samochodami 
samowyładowczymi lub specjalistycznymi środkami do transportu materiałów budowlanych i odpadów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać zgodnie z założoną i zatwierdzoną przez Inspektora 
nadzoru technologią z zachowaniem środków bezpieczeństwa i przepisów BHP. 
Metoda przeprowadzenia rozbiórek powinna uwzględnić wszelkie uwarunkowania, zlokalizować 
znajdujące się w pobliżu obiekty, ich rodzaj oraz wrażliwość na kurz i ewentualne wibracje mogące 
wystąpić podczas prowadzenia prac.  
Plac rozbiórkowy musi być ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony. 
Wykonaniem rozbiórek powinny zajmować się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa dysponujące 
wykwalifikowanymi pracownikami oraz potrzebnym sprzętem.  
Przed przystąpieniem do rozbiórek należy odłączyć,od sieci miejskiej wszystkie instalacje, jeżeli takie 
występują. Prac rozbiórkowych i demontażowych nie należy prowadzić przy niesprzyjających 
warunkach pogodowych, np. w czasie silnego wiatru (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać). Roboty rozbiórkowe najlepiej prowadzić przy użyciu sprzętu 
mechanicznego, chyba że zatwierdzona technologia robót przewiduje inny sposób wykonania.  
Ręcznie należy wykonać rozbiórkę tylko wtedy, gdy ze względu na bezpieczeństwo ludzi z otoczenia 
nie można wykonywać jej metoda obalania lub gdy są ku temu inne powody, np. gdy Zamawiający 
wymaga, żeby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty demontażowe z należytą starannością w celu 
odzyskania maksymalnej ilości nieuszkodzonych elementów, które będzie można ewentualnie 
wykorzystać powtórnie.  
Burzenie ścian nośnych wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego. W 
przypadku ścian obiektów zbudowanych z żelbetu należy stosować rozcinanie za pomocą tarczy 
tlenowej. Przy pracach rozbiórkowych szczególnie z dużą ilością betonu zbrojonego, używać nożyc do 
ciecia betonu i stali 
Przy pracy o ile jest to konieczne stosować lekkie rusztowania, przestawne. 
Materiały z demontażu, do momentu wywiezienia składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
W trakcie prowadzenia robót będą powstawały odpady z grupy 1701 tj. odpady z budowy, remontów i 
demontażu. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. §2 ust. 17 w sprawie 
katalogu odpadów) i postępowanie z nimi musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o odpadach.  
Materiały, elementy przywiezione, uzyskane w wyniku robót demontażowych ekspozycji należy 
posegregować na nadające się do powtórnego wbudowania lub do utylizacji. Wszystkie elementy 
możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  
Zgodnie z Ustawą o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami) § 33, posiadacz 
odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub 
jednostce organizacyjnej, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby. 
Lista powstających odpadów (Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.) do zagospodarowania: 
17 01 01 Odpady betonu oraz gruzu betonowy z rozbiórek i remontów – do utwardzenia 

powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie 
po rozkruszeniu. 

17 01 02 Gruz ceglany – do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako 
podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu. 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) 
– j.w. 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. – spalarnia odpadów. 
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17 02 01 Drewno – do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i 
powłokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do 
wykorzystania jako materiał budowlany. 

17 07 04 Mieszaniny metali  - do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do recyklingu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka przedmiarowa 

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych: 
- obróbek blacharskich metr kwadratowy (m2 

- ścian, stropów  metr kwadratowy (m2). 
- pokrycia dachowego  metr kwadratowy (m2) 
- wykucie ościeżnic  sztuk (szt) 
- konstrukcji drewnianych metr sześcienny (m3) 
- konstrukcji stalowych tona (t) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty rozbiórkowe podlegać będą odbiorowi częściowemu. 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 
zmiany dokonane podczas prac.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych.  

Ustawą o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami)  

Lista powstających odpadów do zagospodarowania Dz.U. z dn. 4 maja.2006r. 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, 
oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 

 

16 

 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 
Kod: 45262300-4 

Opis: Betonowanie 

Kod: 45262310-7 

Opis: Zbrojenie 
 

 
 

 

 

BETONOWANIE I ZBROJENIE 
 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, 
oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 

 

17 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot związanych z wykonaniem : 

- konstrukcji żelbetowych stóp fundamentowych, 
- żeber usztywniających w stropach 
- żelbetowej konstrukcji wiatrołapu 
- żelbetowej attyki na dachu 
- żelbetowej płyty stropowej nad I pietrem 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
żelbetowych oraz wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- przygotowanie zbrojenia, 
- montaże zbrojenia 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 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 OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej. 

2.2.1. Cement 

Cement  pochodzący z  każdej  dostawy  musi  spełniać wymagania zawarte w  normie  PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1008:2004.  
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2.2.2. Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

2.2.3. Woda zarobowa  

Woda zarobowa do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 

W porozumieniu z projektantem dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek 
chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie 
Dotyczy to również stosowania domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających, 
- przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2.4. Piasek  

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

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Beton towarowy 

2.3.1. Beton konstrukcyjny  

Klasy betonu wg Dokumentacji projektowej. 

Dostarczony ze specjalistycznej wytwórni, powinien posiadać stosowny dokument potwierdzający 
wymaganą jakość i parametry betonu. 

2.3.2. Beton B10 (podkład pod fundamenty). 

Beton klasy B10 "chudy beton" z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
Orientacyjny skład betonu: 

- pospółka kruszona 0/40 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%; 20/10 = 20%; 0/2 = 30%. 

2.4. Deskowanie 

Deskowanie systemowe przestawne. 

2.5. Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa klasy  A-IIIN typu B500SP, 
Stal pomocnicza  A-0 typu St0S-b, 
Stal zbrojeniową kompletować wg projektu „Zestawienie stali zbrojeniowej” 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215:1982. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być  podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215:1982, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
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- rodzaj obróbki cieplnej. 

Własności mechaniczne i technologiczne 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-89/H-84023/06. 

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 nieuzbrojonym okiem 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
b). 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. 

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

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót żelbetowych. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą mieć 
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, 
prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2. Transport betonu. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 
,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w  
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

4.2. Transport zbrojenia. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2. Wykonania robót. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia: 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  

5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 

powinien odpowiadać wymaganiom  normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

5.3.2. Czyszczenie prętów 

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

5.3.3. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 

5.3.5. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.  

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 
odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.4. Montaż zbrojenia.  

5.4.1. Wymagania ogólne 

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

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunków: 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,  
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych 
należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów –  na przemian. 

5.5. Zalecenia ogólne betonowania. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp, 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

5.6. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki  betonowej  powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

5.6.2. 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 wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

5.7. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, 
jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
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uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 
pomocą mat lub folii. 

5.8. Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami 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 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i 
co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
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 przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10260:1969; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.10. Deskowania. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek 
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

5.11. Usuwanie deskowań. 

Usunięcie deskowania może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na 
próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub 
stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań. 

Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

5.12. Wykonanie podłoża 

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

5.13. Układanie stropu gęstożebrowego typu Teriva 

- warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu 
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oraz ich wypoziomowanie (wg dokumentacji "Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach TERIVA lub 
równoważnych) 
- belki należy układać w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw 
poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. 
- najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek 
należy opierać na podłożu z zaprawy cementowej marki M12 o grubości ł 20mm. 
Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m jako zasadę należy przyjąć opieranie belek na ryglach i wykonanie 
obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co najmniej 40 mm . 
- oprócz podpór stałych należy stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od 
rozpiętości stropu, jedna podpora przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości od 
4,00 m do 6,00 m. 
- podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. 
Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane 

 

5.13.1. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA lub równoważnego. 
Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyżej 
6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu, 
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na budowie 
przy zastosowaniu połączeń drutem wiązałkowym. 

 

Zbrojenie podporowe TYP I lub równoważne. 
Dla przypadku ułożenia belek w sąsiednich przęsłach stropu w jednej linii, należy stosować zbrojenie 
podporowe typ I. Przed ułożeniem odpowiednio zagiętej siatki tworzącej tzw. "koszyczek" nasadzonej 
na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wieńca na podporze, należy wyciąć dwa odcinki 
zbrojenia dolnego "koszyka" ( f5) o długości 240 mm (możliwośc nałożenia koszyka na zbrojenie 
wieńca). 
 

Zbrojenie podporowe TYP II lub równoważne. 
W przypadku przesunięcia żeber sąsiednich przęseł stropu należy stosować zbrojenie podporowe typ 
II. "Koszyk" powinien być układany tak, aby pierwsze strzemię od strony z dłuższymi wystającymi 
prętami f 10 znajdowało się w licu podpory, a wystające pręty zagiąć i przymocować drutem 
wiązałkowym do zbrojenia wieńca. 

 

5.13.2. Podpory montażowe 
Należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości 
6/8 stropu: 
- do 3,9 m - 1 podporę 
- od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory 

 powyżej 6,0 m - 3 podpory. 
 

5.13.3. Wieńce 
Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w 
poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co 
najmniej 12 cm. 
Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 
mm. Zaleca się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 6 mm powinny 
być rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. 
Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem. 
Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla właściwego jest zakotwienia w wieńcu, górne pręty 
wieńca powinny być usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu. 

 

5.13.5. Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek 
Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, usytuowanymi 
równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnienie żebra stropowe. Wymaganie to nie 
dotyczy lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym. 
Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok 
siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej; belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na 
całkowity ciężar ścianki działowej. 
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5.13.7. Betonowanie stropu 
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia 
wieńców i żeber. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków 
zanieczyszczenia i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy nie 
mniejszej niż B-15) należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni, 
prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie wiązania i utwardzania. Jeżeli beton 
jest podawany na strop w sposób obciążający jego konstrukcję to poziomy transport betonu po stropie 
może odbywać się taczkami po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania kontrolne zbrojenia. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:  
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215:1982, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006   . 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
 

Cięcie prętów 
L- długość pręta wg 
projektu 

                dla L 
                dla L  

 6,00 
> 6,00 

  w =  20 mm 
  w =  20 mm 

Odgięcie (odchylenie 
w stosunku do położenia 
określonego w projekcie 

    dla             L 
    dla      0,5 m 
    dla             L 

 0,5 m 

 1,5 k 
> 1,5 m 

  w =  10 mm 
  w =  15 mm 
  w =  20 mm 
 

Usytuowanie prętów 
a) otulenie - zmniejszenie w 
stosunku do wymagań 

    w =    5 mm 

b) odchylenie plusowe 
(h- całkowita grubość elementu) 

    dla             L 
    dla       0,5m 
    dla             L 

 0,5 m 

 1,5 k 
> 1,5 m 

  w =  10 mm 
  w =  15 mm 
  w =  20 mm 

c) odstęp pomiędzy sąsiedni- mi 
równoległymi prętami (a odl. proj. 
pomiędzy powierz- 
niami przyległych prętów 

dla 

a  0,05 m 
w = 5 mm 

 

a  0,20 m 
w =  10 mm 

 

a  0,05m           a  0,40 m 
w =  20 mm w =  30 mm 

d) odchylenie w relacji do 
grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia 
(b całkowita grubość lub 
szerokość elementu) 

dla 

a  0,25 m 
w =  10 mm 

 

a  0,50 m 
w =  15 mm 

 

a  1,50 m          a > 1,50 m 
w = 20 mm  w = 30 mm 

Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, 
oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 

 

25 

 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym  pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

6.3. Badania kontrolne betonu. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje 
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie 
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

6.4. Tolerancja wykonania 

Dokładność wykonania konstrukcji powinna być zgodna z PN-B-2355:1962, PN-B-10021:1980 

 

6.4.1. Fundamenty  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niż: 

- ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.4.2. Ściany. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 
powinno być większe niż: 

- ±10 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 5 mm przy klasie  tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania ścian w planie w stosunku do ścian sąsiednich nie 
powinno być większe niż: 
a) ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
b) ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

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

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm2. 

8. ODBIOR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w  dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

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

8.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA.  

10.1.Normy: 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku   
PN-EN 197-2:2002 Cement --  Część 2 Ocena zgodności  
PN-EN 480-14:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 14: Oznaczanie 

podatności korozyjnej stali zbrojeniowej w betonie za pomocą potencjostatycznego 
badania elektrochemicznego   

PN-B-06251:1955  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa  do betonu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu   

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002:1972  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999  Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju   
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu   
PN-B-02355:1962 Tolerancje wymiarów w budownictwie -- Postanowienia ogólne   
PN-B-10021:1980 Koordynacja wymiarowa w budownictwie -- Tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonów 
PN-EN ISO 7438:2006 Próba zginania 
PN-B-10260:1969    Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze   
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 

jakości. 
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10.2. Inne. 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłoży i podkładów betonowych.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Opracowanie obejmuje wykonanie i zagęszczenie podłoży. Wykonanie podkładów jako warstw 
wyrównujących i spadkowych pod posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do których wykonania 
zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 szlichta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym, 

 warstwy wyrównawcze posadzki w piwnicy 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 

podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Piasek  

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

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Woda  

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Cement 

Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1008:2004.  

2.5. Zaprawy budowlane zwykłe  

Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej. 

2.6. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu 

Beton B10 do wykonania podbudowy pod podłoża betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym  
powinien być zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1:2003  
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2.7. Zbrojenie rozproszone 

2.7.1. Zbrojenie z włókien polipropylenowych 

Dane techniczne: 
Masa liniowa: -2,5 dtex' 
Średnica: -18,7 mikrona 
Długość: -12 mm 
Materiał: -polipropylen C3H6 

Gęstość: -0,91 g/cm3 

Powierzchnia właściwa: -2 350 cm2/g 
Wytrzymałość na rozciąganie: -350 N/mm2 

Moduł Younga: -3500 N/mm2 

Nasiąkliwość: -0% 
Temperatura deformacji: -145oC 
Odporność chemiczna: -pełna 
Barwa: -przejrzysto biała 
 

2.7.2. Zbrojenie z włókien stalowych 

Dane techniczne: 
Materiał: - stal niskowęglowa wg normy PN-91/H-84028 (neq ISO 8457-2:1989) 
Długość (l): - 36 mm - 64 mm 
Dozowanie kg/m3zaprawy: - 15-40  - 10-30 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podkładów 

Przy wykonywaniu podkładów Wykonawca powinien korzystać z: 
- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzia 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu. Beton 
towarowy należy transportować betonowozami.  
Wszystkie materiały przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane 
zwykłe” i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 
ok. 3 godzin. 
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Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu. 

5.3. Podłoże - piasek zagęszczony  

Grunt nośny – piasek grubości 20cm, układany warstwami i zagęszczony na mokro. 

5.4. Podkład betonowy 
Podkład z betonu B 10  pod posadzki musi być dobrej jakości o stałych parametrach. Opad stożka od 
7,5 do 11 cm. Wskaźnik wodno cementowy powinien być jak najniższy, umożliwiający zagęszczenie 
betonu. Optymalną konsystencję betonu wyregulować dodając plastyfikator.  
W miejscach określonych projektem wykonać podłoże ze spadkiem. 

5.5. Podkład – szlichta cementowa 

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

5.6. Zbrojenie rozproszone podkładu betonowego lub szlichty cementowej 

Dozowanie na m3 stosować w ilościach odpowiednich do wymaganych obciążeń dla podłoży według 
instrukcji producenta zbrojenia na podstawie obliczeń wykonanych przez osobę uprawnioną. 
UWAGA! należy wziąć pod uwagę układ warstw . 
Średnie ilości dozowania:  

- włókna stalowe w ilości  15-20 kg/m3 

- włókna polipropylenowe w ilości 0,6 kg/m3. 

Włókna stalowe i polipropylenowe można mieszać w zasobniku na kruszywo i dozować wagowo. 
W przypadku braku wolnego zasobnika włókna dodawać wprost do betoniarki wysypując je z worka. 
Włókna polipropylenowe dodawać po włóknach stalowych, zawsze po kruszywie, przed cementem, 
wodą.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót  

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

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej. 

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

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

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

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

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

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka przedmiarowa 

Jednostką obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest metr sześcienny, podkładów 
z zaprawy cementowej jako warstwy wyrównawczej i spadkowej metr kwadratowy (m2).  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

- podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 

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

8.3.Odbiór podkładów 

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

- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

- równości podkładu 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
- prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

- PN-EN 1008:2004 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 

- PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 206-1:2003 Beton 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i 
posadzki, wydanie ARKAD – 1990r. 
 

Karty Techniczne i instrukcje wykonania robót poszczególnych producentów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji murowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza ST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Przy wykonywaniu murów z ceramiki budowlanej należy przestrzegać zasad podanych w normach PN-
68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 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 OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Bloki wapienno – piaskowe drążone, ściany zewnętrzne i wewnętrzne. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcyjne, osłonowe należy wykonać z bloków wapienno-
piaskowych drążonych, profilowanych, łączonych w pionie na pióro i wpust z uchwytem montażowych, 
wyposażonych w 2 otwory drążone na prowadzenie instalacji oraz w znaczniki otworów. Bloki łączone 
w płaszczyźnie poziomej na klej systemowy. 
Zaprojektowano ściany z następującego typu bloków: 

 konstrukcyjne o wymiarach 33,3x19,8x24 cm, klasy 20MPa, 
Do wykonywania nadproży, narożników oraz wyrównywania wysokości ścian stosować elementy 
systemowe producenta wybranych bloków ściennych. 

 
W/w bloki wapienno-piaskowe mogą zostać zastąpione bloczkami gazobetonowymi klasy min. 

4MPa 

 
Klasyfikacja ogniowa ścian z bloków wapienno – piaskowych: 

 

Grubość ściany 
[cm] 

 Poziom obciążenia 

 0 0,2  0,6  1,0 

24 EI 240  REI 240  REI 240  REI 240 
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2.4. Bloczki betonowe fundamentowe 

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościanu o 
wymiarach długość 36cm, szerokość 25cm (i 20 cm), wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać 
wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do 
wznoszenia ścian fundamentowych wykonywanych poniżej poziomu terenu bezpośrednio na ławach 
fundamentowych. 

2.5. Zaprawy systemowe cienkospoinowe 

Do wykonywania ścian z bloków wapienno – pisakowych należy stosować systemowe zaprawy 
cienkospoinowe.  Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. 
Zaprawa musi uzyskać średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Zaprawy muszą być 
zalecane przez producenta do wybranego systemu bloków wapienno – cementowych. 

2.6. Zaprawy budowlane 

Zaprawa cementowa M-7  

Marka i skład zaprawy cem. M-7 stosowanych do murowania ścian fundamentowych, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa 
murarska”. 
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN1008:2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” 
Piasek do zapraw budowlanych: 

- nie może zawierać domieszek organicznych,  
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich: 
Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy 

CEM III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

Wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne”  

4.3. Transport elementów murowych (cegieł, bloczków itp.) 

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

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne”  

5.2. Zasady wykonania robót 

Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024. Roboty murowe w okresie zimowym mogą być 
wykonywane wewnątrz budynku lub na otwartej przestrzeni pod warunkiem przygotowania robót, 
użycia specjalnych osłon, przeciwmrozowych dodatków do zaprawy. Murowanie w okresie zimowym 
przy temperaturze od 0 do -15°C jest możliwe pod warunkiem przestrzegania warunków wynikających 
z podanej Instrukcji ITB nr 282. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewni rozkład obciążeń 
skupionych z jednego elementu na kilka innych. 
Elementy powinny być układane na płask a nie na wrąb lub na stojąco, co zapewni najlepszą 
równowagę muru. 
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 
Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

5.3. Ściany z bloków wapienno – piaskowych, drążonych. 

5.3.1. Zalecenia ogólne 
Prace murarskie z bloków wapienno – piaskowych powinny być wykonywane przez brygady 
składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i 
poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada 
pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba 
zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem zaprawy.  
Zaprawa cienkospoinowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej 
suchej mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z 
wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 ºC należy 
postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.3.4. 

5.3.2. Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora 
znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych 
narożników nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych 
różnic podłoże musi zostać wyrównane. 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak 
dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 
ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z 
bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany. 
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i 
pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie 
koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga 
się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 
Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku, które 
będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy 
cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 

5.3.3 Kolejne warstwy muru 
Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 
Ustawia się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę 
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich 
„wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 
konstrukcyjnych. 
Zaprawę cienkospoinową nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub 
kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania 
spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. 
Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec 
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zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. 
Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i 
wpust nie łączą się z sobą: 
a) naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z 
powierzchnią boczną bloku, 
b) spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 
W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe 
muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób 
ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi 
potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe 
w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 

5.3.4. Murowanie w warunkach zimowych 
Ściany z bloków wapienno – piaskowych można murować w warunkach zimowych, w temperaturach 
poniżej +5 ºC, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może 
podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich 
wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za 
wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być pokryte szronem 
ani przemarznięte. 
Do murowania w tych warunkach stosuje się zimową wersję zaprawy do cienkich spoin 
 Pozwala ona na prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo poniżej zera. Proces wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku 
temperatury otoczenia do -5 ºC. Dokładny zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w 
danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed przystąpieniem do murowania należy 
sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia tego dokonuje się 
przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie 
nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 

5.3.5. Kanały elektryczne 
Bloki wapienno – piaskowe, drążone są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych 
wewnątrz ścian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o 
średnicy ∅4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą 
lekko wypukłych znaczników. 
Aby ścianę wykonaną z tych bloków można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy 
przestrzegać zaleceń: 
a) ścianę z bloków należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się 
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 
bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w 
każdej nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 
b) nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu 
ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do 
cienkich spoin z wykorzystaniem systemowych dozowników do zaprawy cienkospoinowej. Dozowniki o 

specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż 
wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym przekroju, o szerokości równej 
średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), 
która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory,zapobiegając ich zatkaniu 
spływającą zaprawą.  
Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia 
instalacji elektrycznych w pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie 
wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w 
ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, 
gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość 
zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia wynika z konieczności dowiercenia się do 
wewnętrznego kanału elektrycznego. Minimalne głębokości wiercenia dla ścian wykonanych z bloków: 
grubości 24 cm - 110 mm, 
grubości 15 cm - 65 mm, 
grubości 12 cm - 50 mm, 
Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie 
z giętkich rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 

5.4. Mury z bloczków  

Mury z bloczków betonowych wykonuje się wg tych samych zasad co mury z cegły.  
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W przypadku murów z bloczków z betonu komórkowego grubość spoin poziomych po dociśnięciu 
bloczka powinna wynosić 10+2 mm a spoin poziomych 8+2 mm przy cienkich spoinach od 1 do 3 mm. 
Prawidłowość ułożenia bloczków w kolejnych warstwach należy sprawdzić za pomocą poziomicy oraz 
linek murarskich rozpiętych wzdłuż ścian. Nierówności ułożenia poszczególnych bloczków. Minimalne 
przesunięcie spoin pionowych w kolejnych warstwach muru wynosi 60 mm. Przed nałożeniem zaprawy 
obficie zwilżać powierzchnię bloczków wodą dla uniknięcia odciągania wody z zaprawy. Ściany 
podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując. Przed wykonaniem 
izolacji pionowej ścianę fundamentowa z bloczków betonowych należy wyrównać (wyrapować) 
zaprawa cementową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami z PN-68/B-10020 „Roboty murowe z 
cegły. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 „Roboty murowe. Mury z 
drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze”, PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję, w sposób podany w normie PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach PN-68/10020, PN-
68/10024 i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania materiałów, 
- prawidłowości wykonania ścianek 
- wyglądu powierzchni ścianek 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek. 

6.3. Tolerancja wykonania murów z bloków wapienno – piaskowych. 

Lp  Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki 
dopuszczalnej 

[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
8 
15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 
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5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1m 
na długości całej ściany 

 
 
3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach: 

 

 do 100 cm szerokość 
wysokość 

+5, -3 
+10, -5 

 powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

 

6.4. Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki wapienno – piaskowe. 

Lp Właściwości   Wymagania 

1. Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni i krawędzi 
(odbicia, odpryski) 

nie więcej niż 4 szt. o 
głębokości ≤ 12 mm i 
długości ≤ 50 mm 

uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o 
głębokości ≤ 12 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 3 szt. o 
długości ≤ 50 mm 

2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość  ≤ ± 2,0 mm 

wysokość  ≤ ± 1,0 mm 

szerokość  ≤ ± 2,0 mm 

wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów  ≤ ± 2,0 mm 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię murowanych ścianek określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, 
Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na 
którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 
Słupy oblicza się w metrach ich wysokości odpowiednio od przekroju poprzecznego  
Pilastry oblicza się w metrach ich wysokości.  
Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia. 
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg 
projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru. 

7.3. Wielkości obmiarowe  

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

8.2. Wymagania przy odbiorze – mury z bloczków betonowych. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-68/10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 
przy odbiorze”, PN-68/10024 „Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży, 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków betonu 

komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tbl.  

Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów 

Z cegły ceramicznych 
Z 

drobnowymia
r. 

elementów 
z betonu 

komórkoweg
o [mm] 

mury 
spoinowane 

[mm] 

mury niespoinowane 
[mm] 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murow: 

na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

 
 
3 
 

10 

 
 
6 
 

20 

 
 
4 
 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
 
3 
6 
20 

 
 
6 
10 
30 

 
 
3 
6 
15 

3 

Odchylenia kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
1 
15 

 
 
 
2 
30 

 
 
 
2 
30 

4 

Odchylenia kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
1 
10 

 
 
 
2 
20 

 
 
 
- 
- 

5 

Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
 
3 
- 

 
 
 
 
6 
- 

 
 
 
 

10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach: 

  

10 do 100 cm  szerokość 
   wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

Powyżej 100 cm szerokość 
   wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

• wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy 
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8.3. Wymagania przy odbiorze – ściany z bloków wapienno - piaskowych 

Mury z bloków wapienno - piaskowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać 
przed wykonaniem tynków i naniesienia powłok malarskich. Jeżeli odbiór odbywa się przed 
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 
otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków 
wapienno - piaskowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w punkcie 6.3. 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą 
być większe niż 3 mm, 
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub 
połączone w dotyk z metalowymi łącznikami, 
- spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny 
mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 
- spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych 
powinny mijać się o minimum 80 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady  

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

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 998-2:2004  „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 
powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN–EN–ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 

PN-B-12030:1996  „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport”, 

PN-B-12066:1998   „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady, 
Warszawa, 1990 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścianek: 

 z płyt G-K na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną, do których wykonania zostały 
użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

 obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat III, stanowiących warstwę ochronną, wyrównawczą, kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanych elementów, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 
sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej 
do pokrycia ścian i sufitów. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

„Wymagania ogólne”  

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo-kartonowe, 
Grubość 12,5 mm 
Ciężar ok. 8,75 kg/m2] 
Wymiary 1200 x 2000 - 3000 [szer. x dł. Mm] 
Niepalna  produkt zaliczony do klasy A2-s materiałów budowlanych,  
 nie rozprzestrzeniający ognia. 

2.2. Płyty z wełny mineralnej  

Płyty o doskonałych właściwościach akustycznych z wełny mineralnej otrzymywane z włókien 
szklanych  
Wymiary: 
grubość 50 mm 
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szerokość 600 mm 
długość  1200 mm 
Parametry techniczne: 
Współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,037 [W/mK] 
Maksymalna temp stosowania tmax 200oC 
Klasyfikacja ogniowa A2 
Współczynnik pochłaniania dźwięku AW1 

2.3. 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: 
1. pionowe (słupki) CW 50 z blachy stalowej 0,6 mm,  
2. poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50 z blachy stalowej 0,55 mm, 
3. ościeżnicowe UA50 z blachy stalowej 2,0 mm, 
4. narożne LW50  z blachy stalowej 0,6 mm. 
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m. 
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. 

2.4 Akcesoria 

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

1. 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 wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

1. taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa 
– do wzmacniania spoin między płytami  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. 

Akcesoria do łączenia płyt: 
Do łączenia płyt z konstrukcją nośną należy stosować ocynkowane i/lub nierdzewne gwoździe, wkręty 
lub klamry. 
1. Gwoździe muszą posiadać średnicę dn w zakresie 2,0 mm ≤ dn  ≤ 3,0 mm oraz średnicę łebków ≥ 

1,8 dn. Wytrzymałość na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 600 N/mm2. 

 Klamry muszą posiadać średnicę drutu dn ≥  1,5 mm i szerokość br ≥ 6 dn. 

 Wkręty muszą posiadać średnicę dn ≥  3,5 mm. 

2.5. Wkręty 

Do mocowania 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, 
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
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Ø 3,5 mm x 35 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 i być  
zabezpieczone przed korozją.  

2.6. Masa szpachlowa 

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

 

2.7. Tynk cem-wap kat. III (D.03.TYW.001) 

Tynk cem-wap kat. III składa się z: 
 zaprawy cementowa M 20 
 zaprawy cem-wap M 4  
 zaprawy wapienna  M 0,6 

Zastosowanie: 
na wszystkich ścianach murowanych i częściowo betonowych z wyjątkiem pod płytkami ceramicznymi. 

2.8.Tynk cementowy kat. II (D.03.TYW.003)  

Tynk cementowy kat. II składa się z: 
 zaprawy cementowej  M 20  
 zaprawa cementowa M 15 

Zastosowanie: 
w pomieszczeniach mokrych (natryski). 

2.9. Tynk cem-wap kat. II (D.03.TYW.004) 

Tynk cem-wap kat. II składa się z: 
 zaprawy cementowa M 20 
 zaprawy cem-wap M 4  

Zastosowanie: 
w pomieszczeniach sanitarnych z wyjątkiem natrysków. 

2.10. Spoiwa 

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy 
PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

2.11. Piasek 

Piasek  rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, 
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. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%207050:1999&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.12. Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać przy użyciu  elektronarzędzi i drobnego 
sprzęty budowlanego. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z: 
- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- elektronarzędzia 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
1. nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty 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. Płyty winny być chronione 
przed wilgocią oraz bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi Transport ręczny powinien odbywać się 
w położeniu pionowym. 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, 
oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 

 

49 

 

4.3. Transport materiałów  

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 
60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic 
drzwiowych i okiennych 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0Co 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

a) . Przygotowanie podłoża 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-101000 p. 3.3.2. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. 

b)  Podłoże z elementów ceramicznych 

Spoin w murach z cegieł nie należy wypełniać zaprawą na głębokość 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 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

c) Podłoże z elementów betonów wibrowanych i betonów komórkowych 

Mury z elementów betonów wibrowanych lub komórkowych należy oczyścić na sucho z pyłu i kurzu za 
pomocą szczotek a tłuste zanieczyszczenia wyskrobać. 

Spoin w murach z betonów komórkowych nie należy wypełniać zaprawą na głębokość 2-3 mm. 

W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą. 
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5.3. Ściany z płyt G-K 

Przebieg ścian wyznacza się za pomocą sznura lub liniału  zaznaczając otwory drzwiowe. Profile 
przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów 
mocujących rozmieszczonych nie więcej niż co 100 cm.  

Dla uzyskania odpowiedniej dźwiękoszczelności profile muszą być odizolowane od posadzek i stropów 
taśmą izolacyjną. Profile słupkowe C muszą wchodzić w poziome profile U min. 1,5 cm i nie być do 
nich mocowane. Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili 
(wstępne) podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Odległość 
ostatniego profilu od ściany nie powinna być większa niż 30 cm.  

5.3.1. Kotwienie rusztu 

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

5.3.2. Montaż płyt 

Przy montażu stosować następujące zasady: 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

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

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

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

 jeżeli z przyczyn ogniowych lub innych okładzina G-K ma być wielowarstwowa, to następne 
warstwy płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Nakreślić przebieg ścian na podłożu, stropie i ścianach z zaznaczeniem ewentualnych otworów 
drzwiowych. Rozłożyć taśmy izolacyjne z wełny mineralnej lub z pianki poliuretanowej po obwodzie 
ściany. Następnie przyciąć profile C na wysokość i rozstawić w odległości max. 62,5 cm (60cm) w obu 
rzędach. Wyspoinować szkielet. Nie mocować profili C do U. Zamocować profile towarzyszące 
otworom drzwiowym wzmacniając je od środka, np. drewnianą kantówką. 
Przykręcić płyty z jednej strony jako pierwszą warstwę poszycia na styk. Spoin nie szpachlować, nie 
kleić. Mocować płyty pierwszej warstwy wkrętami samogwintujących w rozstawie ca. 40 cm jedynie do 
elementów typu C. W rozstawie 25 cm w przypadku, gdy płyty drugiej warstwy będą mocowane 
bezpośrednio do pierwszej warstwy za pomocą klamer lub wkrętów. 
Wbudować instalacje i wypełnienie z wełny mineralnej. Odpowiednie upchnięcie wełny mineralnej 
powinno zapobiegać jej wypadaniu. 
Zamontować poszycie z drugiej strony ściany z płyt w sposób j.w. 
Następne warstwy poszycia z każdej strony montować z płyt za pomocą wkrętów samogwintujących  
mm w rozstawie 20÷25 cm, z zachowaniem szerokości spoiny 5÷7 mm.  
Przy montowaniu poszycia wielowarstwowego zwracać uwagę na konieczność przesunięcia spoin 
pionowych płyt w pierwszej i następnych warstwach. Spoiny poziome wykonywać jako klejone na styk 
klejem w obu warstwach. 
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. 
Alternatywnie drugą zewnętrzną warstwę płyt można mocować bezpośrednio do pierwszej za pomocą 
wkrętów lub klamer bez zwracania uwagi na usytuowanie konstrukcji wsporczej.  
Spoiny łączące ściany z elementami masywnymi należy wykonać z masy szpachlowej z użyciem 
papierowej taśmy izolacyjnej lub wypełnić masą trwaleplastyczną. 
Na obrzeżu otworów drzwiowych zamontować elementy wzmacniające wg potrzeb.  
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Przewidzieć wykonanie połączeń dylatacyjnych w miejscu dylatowania konstrukcji budynku z 
wykorzystaniem profilu elastycznego systemowego.. 

5.4. Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt 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. 
 

5.5. Wykonanie tynków zwykłych 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 
3.3.1. 
Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 normy 
normie PN-70/B10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny 
być zgodne z normą normie PN-70/B10100. 

Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób 
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi: 

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy 
cementowej M 20, 

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1, 

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6. 

Tynk cementowy II kategorii składa się z obrzutki i narzutu: 
- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy 

cementowej M 20, 
- narzut wierzchni nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas wyrównywania narzutu przesuwać pacę stale w jednym kierunku. Do tynków 
narażonych na zawilgocenie na narzut używać zaprawy M 15. 

Tynk cementowo-wapienny II kategorii składa się z obrzutki i narzutu: 
zasady wykonywania tynku j.w.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw określone 
w pkt 2 niniejszej ST. 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt g, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
 

6.3.2. Wyniki badań płyt  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 
p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynków, 

- wyglądu powierzchni tynków, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania zgodne  

z pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 20 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych KNR 2-02  

Konstrukcje budowlane. 

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2). 
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Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków  nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni 
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

7.3. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe elementów suchej zabudowy określa się na podstawie dokumentacji  

projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  

w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

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

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać. 

 

8.2. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

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

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
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płaszczyzny i 
krawędzi od linii 
prostej 

 

pionowego 

 

poziomego 

płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

Nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości  

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem  nie większej niż 
3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 
m 

8.2.1.Odbiór tynków zwykłych 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-78/H-93461.26  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

PN-78/H-93461.27  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 
przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-78/H-93461.26&nw=f&t=KSZTAŁTOWNIKI%20stalowe&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-78/H-93461.27&nw=f&t=KSZTAŁTOWNIKI%20stalowe&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2010142:2003&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
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PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.  Pobieranie próbek.. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa 
murarska. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Instrukcja montażu płyt gipsowo-włóknowych. 
Instrukcja „Montaż systemów suchej zabudowy”. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

 
Kod: 45321000-3 

Opis: Izolacja cieplna 

Kod: 45323000-7 

Opis: Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
 

 

 

 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji ciepłochronnych i akustycznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2.

2.2. Polistyren ekstrudowany samogasnący: 

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

 

Zastosowanie: 
Do izolacji termicznej części ścian poniżej poziomu terenu, mocowana na masę bitumiczną,. 

Wymagania: 
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WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA  
λ≤0,036 W/mK (w temp. 10°C) 
 
CHŁONNOŚĆ WODY  
Płyty styrodurowe są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach 
wymagana ≤0,04-0,10 % w zależności od gęstości   
 
GĘSTOŚĆ POZORNA 
Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 13 mm 
 
 
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: 
wymagana ≥ 0,50 N/mm2 dla styroduru gr. 80 mm, 
 
 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE  
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w 
zależności od gęstości 
 
ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA 
Płyty styrodurowe posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia. 
NRO – Nie rozprzestrzeniające ogni 
 
WYMIARY  
Format 1250 (2500)x 600mm, grubość od 20 do 200mm.  
 
WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI 
Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na dwa sposoby: na zakładkę lub na pióro-
wpust. 
 
WYMIARY PŁYT FREZOWANYCH 
Format 1265 (2515)x 615mm, grubość od 30 do 200mm. 

Szczegółowe wymagania dotyczące styrodurów określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 
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2.3. Wełna fasadowa skalna hydrofobizowana – płyty: 
 

Płyty z wełny mineralnej wytwarzane są z włókien mineralnych z dodatkiem lepiszcza oraz środków 
hydrofobizujących. 
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej 
powierzchni powinna być jednorodna. Płyty z wełny mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, 
stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, mocować 
mechanicznie.  
 
Zastosowanie: 
Ściany zewnętrzne -wełna  gr. 18 cm, 5cm, 10 cm 
Mocowanie wełny na łączniki montażowe. 
Stropodach – wełna 20 cm I 5 cm 
 

Wymagania: 
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA WEŁNY 
wymagany λ≤0,039 W/mK (w temp. 10°C)  
 
CHŁONNOŚĆ WODY  
Nasiąkliwość krótkotrwała 
wymagana - ≤1000 g/m2 
  
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 
wymagane ≥ 50,0 kPa 
 
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE  
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty  
wymagana - ≥10,0 kPa 
 
GĘSTOŚĆ POZORNA 
Wymagana 95 kg/m3 

Dla wełny gr. 50 mm 220 kg/m3 

 
WYMIARY  
Format 1000(±2%) x 500(±1,5%) mm, grubość od 30 do 200mm co 10mm.  
Odchylenie od prostokątności – nie więcej niż 5 mm na długości i szerokości płyty 
 
KLASYFIKACJA OGNIOWA 
Niepalne. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wełny skalnej określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Wełna mineralna szklana akustyczna z welonem: 

- gr.   50 mm 
 

Płyty z wełny szklanej akustyczne wytwarzane są z włókien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez 
wzmocnienia welonem szklanym. 
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej 
powierzchni powinna być jednorodna.  

Zastosowanie: 
Wełna  gr. 50 mm - do izolacji akustycznej wewnątrz ścianek działowych i obudów  gipsowo-

kartonowych. 
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Wymagania: 
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA  
wymagany λ≤0,037 W/mK (w temp. 10°C)  
 
GĘSTOŚĆ POZORNA 
Wymagana gęstość pozorna > 15 kg/m3 
 
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 
wymagane ≥ 5,0 kPa 
 
ZAWARTOŚĆ LEPISZCZA 
zawartość lepiszcza ≤ 10% masy 
 
WYMIARY I DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI 
Długość 1000-2700 mm (±2%) 
Szerokość 150-1200 mm (±1,5%)  
Grubość 15 - 150mm (-2; +3) mm  
Odchylenie od prostokątności – nie więcej niż 5 mm/m  
Odchylenie od płaskości nie więcej niż 6 mm 
 
KLASYFIKACJA OGNIOWA 
Niepalne. 
 
GĘSTOŚĆ  
Dopuszczalna odchyłka gęstości od wartości nominalnej ± 10 kg/m3 

Szczegółowe wymagania dotyczące wełny szklanej określone są w aprobatach technicznych ITB 
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie 

 

2.5. Łączniki do materiałów izolacyjnych 

Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
styropianowych lub wełny mineralnej  do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków 
gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. 
Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w 
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica i 
długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw 
docieplających. 
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego 
przez wbicie.  
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki: 

- z kołkiem rozporowym  8x50 mm o długości: 
- tulei  85 mm i 135 mm 
- wkręta  80 mm i   80 mm 
- całkowitej 150 mm i  200 mm 

- z gwoździem  Ø 5,0 mm o długości: 
- tulei  85 mm i  135 mm 
- gwoździa  55 mm i    55 mm 
- całkowitej 125 mm i  175 mm 

Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160  i 200 mm należy stosować łączniki: 

- z kołkiem rozporowym  8x50 mm o długości: 
- tulei  105 mm i 135 mm, 185 mm 
- wkręta    80 mm i   90 mm,   80 mm 
- całkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm 

- z gwoździem  Ø 5,0 mm o długości: 
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- tulei   135 mm i 135 mm, 185 mm 
- gwoździa   65 mm i   90 mm,    55 mm 
- całkowitej185 mm i 210 mm,  225 mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

4.3. Transport materiałów 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W 
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź 
zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest 
niedopuszczalne. 
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Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w 
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej 
ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie 
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

5.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  

5.3.1. Roboty przygotowawcze  

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

5.3.2. Przygotowanie podłoża 

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

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
- pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

5.3.3. Mocowanie płyt na plackach 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym 
licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia.  
Klejenie płyt rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. 
Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 
placków o średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i 
placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza 
obrys płyty. 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, 
czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę 
doprowadza się do dokładnego zlicowania  płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną 
płytą. 

5.3.4.  Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt 
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką 
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być 
rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo 
rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

5.3.5 Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne 
przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać 
warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia 
wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik 
lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach montażu 
technologię wykonania robót. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 
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5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 
powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy 
dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie 
dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 
ocieplanej powierzchni. 

5.5. Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
- styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na 

styku ścian osłonowych i nośnych, 
- wieńce i nadproża, 

- stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
- połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami, 
- przerwy dylatacyjne. 

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją 
projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest 
to jedynie możliwe rozwiązanie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych.  
Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych  Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02 
Konstrukcje budowlane. 
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7.3. Wielkości obmiarowe ociepleń  

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Zgodność robót z dokumentacją 

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

8.4. Wymagania przy odbiorze 

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

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

 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji 
 

pionowego 

 

poziomego 

Nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt 
na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

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

m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem  nie większej niż 3 
mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2 
mm na długości 

łaty kontrolnej 2 m 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja 

PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny 
mineralnej. Filce i płyty  

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki. 

PN-B-04631:1982 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 
związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 

PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja (Zmiana A1) 

PN-EN 13165:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja (Zmiana A1) 

PN-EN 13167:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła 
piankowego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 13167:2003/A1:2005 (U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła 
piankowego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1) 

PN-EN 13168:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we³ny drzewnej 
(WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 
związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i 
szerokości. 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013499:2005&nw=f&t=styropian&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-20132:2005&nw=f&t=styropian&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013163:2004&nw=f&t=styropian&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013162:2002&nw=f&t=wyroby%20do%20izolacji%20cieplnej&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013164:2003&nw=f&t=wyroby%20do%20izolacji%20cieplnej&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013164:2003/A1:2005%20(U)&nw=f&t=wyroby%20do%20izolacji%20cieplnej&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013165:2003&nw=f&t=wyroby%20do%20izolacji%20cieplnej&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013165:2003/A1:2005%20(U)&nw=f&t=wyroby%20do%20izolacji%20cieplnej&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013167:2003&nw=f&t=wyroby%20do%20izolacji%20cieplnej&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2013167:2003/A1:2005%20(U)&nw=f&t=wyroby%20do%20izolacji%20cieplnej&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
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PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości 
pozornej. 

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości 
na rozciąganie równoległe do powierzchni. 

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej 
nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

Norma ISO   Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Instrukcje montażu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

 
Kod: 45320000-6 

Opis: Roboty izolacyjne 

Kod: 45261410-1 

Opis: Izolowanie dachu 
 

 

 

 

HYDROIZOLACJE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i 
pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 

bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim  z węglowodorów i ich pochodnych, 
rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Folie paroprzepuszczalne i paroszczelne 

2.2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
- grubość       0,20 mm, 
- masa powierzchniowa      190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  
  w czasie 100 h      nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny       ≥ 600 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 

Zastosowanie: 
Folia zastosowana została w warstwach posadzkowych. 
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2.2.2. Folia paroprzepuszczalna polietylenowa  

Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję zabezpieczenia 
izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary 
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
- grubość       0,20 mm, 
- masa powierzchniowa      85 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne   ≥ 120 N/mm, 
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne   ≥ 100 N/mm, 
- równoważna warstwa powietrza     0,02 m, 
- paroprzepuszczalność      ≥ 1200 g/m224h, 
- wysokość słupa wody wg DIN 20 811    >1000, 
- zakres temperatur      -40 do +80 oC, 
- rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia, 
- odporność na promienie UV     4 miesiące. 
Zastosowanie: 
Folia zastosowana jako wiatroizolacja w ścianie warstwowej pod płytami laminatowymi. 

2.3. Folie hydroizolacyjne 

2.3.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm  

Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed 
przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. 
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 
uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
- grubość       0,20 mm, 
- masa powierzchniowa      190 g/m2, 
- wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm, 
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  
  w czasie 100 h      nie przesiąka 
- opór dyfuzyjny       ≥ 60 m2 hPa/g 
- rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 
Zastosowanie: 
Folia zastosowana jako warstwa zabezpieczająca izolacje termiczne przed przenikaniem wilgoci z 
wykonywanych szlicht. 

2.3.2. Folia drenażowa z geowłókniną gr. min 8 mm  

Folia drenażowa z geowłókniną (mata drenażowa) składa się z: 
1. rdzenia kubełkowego z polietylenu, 
2. geowłókniny z polipropylenu jako warstwy filtracyjnej. 
Stosuje się je do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wpływem 
sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii zgodnie z kierunkiem spływu 
wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie 
warstwy folii kubełkowej i geowłókniny. 
Wymogi techniczne: 
- grubość       9 mm, 
- wytrzymałość na nacisk     ≥ 400 kPa, 
- wodoprzepuszczalność      8x10-2 m/s 
- wydajność pod obciążeniem 20 kN/ m2   3,1x10-3 m2/s . 
- odporność na rozciąganie     6 kN/m 
- odporność na przebicie     40 mm 
- charakterystyczna wielkość otworów    150 μm- 

Zastosowanie: 
Zabezpieczenie warstwy polistyrenu ekstrudowanego w gruncie. 
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2.4. Materiały bitumiczne 

2.4.1. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca  

Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie 
zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele 
rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i 
wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Działa jako 
plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność 
zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię. 
Dane techniczne:  
- baza         emulsja bitumiczna  
- rozpuszczalnik      nie występuje  
- barwa       czarna, brunatna  
- konsystencja       ciekła  
- gęstość       ok. 1,0 kg/dm3  

- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk  

- zużycie       w zależności od sposobu zastosowania  
- sucha pozostałość      ok. 60%   
- czas schnięcia      zależnie od temperatury i zastosowania  
- zakres temperatur podczas stosowania  od +4°C  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej   µH2O=ok. 800 
- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda  
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, 
murze, stali materiałach włóknistocementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na 
obszarach występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z 
gruntem i jako warstwa gruntująca. 

Zastosowanie: 

 Warstwa podkładowa dla izolacji ścian fundamentowych (pod bitumiczną masę powłokową) – 1x w 
rozcieńczeniu wodą 1:10 

 Warstwa gruntująca pod samoprzylepną papę podkładową – 1x w rozcieńczeniu wodą 1:6 

2.4.2. Bitumiczna masa powłokowa  

Bitumiczna  masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie 
zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest 
przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje 
agresywne.  
Dane techniczne  

- rodzaj  2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  

-skład       tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze   
- rozpuszczalniki      brak  
- konsystencja po wymieszaniu     pasta  
- kolor        czarny  
- gęstość gotowej mieszanki     ok. 0,7 kg/dm3  
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C    1 do 2 godzin  
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania  +1°C do +35°C  
- temperatura materiału w trakcie stosowania   +3°C do + 30°C  

- zużycie   3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą  

- sposób nakładania       gładka kielnia  
- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. 
  powietrza        ok. 3 dni  
- sucha pozostałość       ok. 90% objętości 
- grubość nakładanej warstwy     1,1 mm świeżej warstwy odpowiada  

1 mm przeschniętej powłoki  
- środek czyszczący w stanie świeżym    woda  
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt dennych, fundamentów, 
garaży podziemnych oraz jako uszczelnienie pośrednie: w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na 
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balkonach, na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, 
bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody 
pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt 
polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące. 
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o 
niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie 
hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna 
grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach 
należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.  

Zastosowanie: 
Izolacja ścian fundamentowych stykających się z gruntem. 

2.5. Papy samoprzylepne 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu 
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, 
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały 
okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich 
temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać 
praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien 
szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na 
korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty 
muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem  przeznaczonym do wykonywania 
hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych  i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi 
zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji 
przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i smoprzylepnych wynikają głównie ze 
specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 
• dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty 

jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
• wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 

elementom. 
 

Papa wierzchniego krycia: 

 Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowanao elastomerem typu SBS 

 osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze    min. 250 g/m2, 

 wodoszczelność przy ciśnieniu      10kPa, 

 odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze   ≥100 ºC, 

 giętkość w niskiej temperaturze     ≤ -20 ºC, 

 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 
- maksymalna siła rozciągająca – kierunek wzdłuż –   900N/50mm 
- maksymalna siła rozciągająca – kierunek w poprzek –  800N/50mm 

 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek wzdłuż   – 45% 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek w poprzek   – 55% 

 

Papa podkładowa: 

 Papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowanao elastomerem typu SBS 

 osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze    min. 250 g/m2, 

 wodoszczelność przy ciśnieniu      60kPa, 

 odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze   ≥100 ºC, 

 giętkość w niskiej temperaturze     ≤ -20 ºC, 

 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 
- maksymalna siła rozciągająca – kierunek wzdłuż –   900N/50mm 
- maksymalna siła rozciągająca – kierunek w poprzek –  800N/50mm 

 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek wzdłuż   – 45% 
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- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej – kierunek w poprzek   – 55% 
 

 

2.5.1. Uszczelniacz trwaleplastyczny 
Uszczelniacz trwaleplastyczny na bazie bitumu 

Zastosowanie : 
do uszczelniania mocowań mechanicznych pap hydroizolacyjnych, przy wywinięciach papy, przy 

listwach dociskowych. 

2.6. Akcesoria do pokryć z pap 

2.6.1. Listwa dociskowa 

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap 

Zastosowanie: 
listwy dociskowe przy wywinięciach pap - wg rysunków 

2.6.2. Klin narożnikowy  

klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy 

Zastosowanie: 
przy załamaniach pap - wg detali 

2.6.3. Kołki mocujące 

kołki mocujące do pap w wybranym systemie 

Zastosowanie: 
mocowanie mechaniczne papy - wg detali 

2.6.4. Wałek dylatacyjny  

wałek dylatacyjny w wybranym systemie 

Zastosowanie: 
wałki dylatacyjne do pokryć z pap 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 
powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny 
ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach 
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znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich 
wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie 
przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz 
posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap 
zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca 
gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki 
przeciw oparzeniom. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

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

4.3. Transport materiałów 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

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

5.3. Przygotowanie podłoża 

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

 5.4. Izolacje z folii 

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw 
przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje 
optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. 
Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone  do uzyskania 
powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z 
kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. 
Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą 
klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone 
taśmą dwustronną. 
Geowłókninę układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między 
sobą. Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm.. 
Folia drenażowa z geowłókniną stosowana jest do zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych 
przed destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii 
zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez 
sklejenie zakładu.  
Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i geowłókniny. 

5.5. Izolacje z emulsji i mas bitumicznych 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

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

5.5.2. Wykonanie izolacji powłokowej 

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

5.6. Izolacje papowe 

5.6.1. Gruntowanie podłoża  

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z 
zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

5.6.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych 

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

5.6.3. Izolacje z pap samoprzylepnych 

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 
zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach i 
równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być pokryta folią 
antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. 
Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej 
znajdującej się od spodniej strony wyrobu. Sposób układania papy analogiczny ja w pkt. 5.6.2. 

Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze styropianu, 
jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania 
warstwy nawierzchniowej.  

5.6.4. Akcesoria do pokryć z pap 

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować 
zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu.  

5.7. Cokoły zewnętrzne (izolacje) na żelbecie  

Przed przystąpieniem do wykonania cokołów, powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od 
olejów i smarów. Ponieważ dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie zawartej w niej wody do 
otoczenia i/lub chłonnego podłoża schnięcie jest mocno uzależnione od zdolności ssącej podłoża, 
temperatury, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza. Roboty należy wykonywać przy temperaturach 
powyżej + 10o C i niskiej wilgotności powietrza. Preparat nakładać jednorazowo na niezbyt dużych 
powierzchniach by nie wydłużać zanadto czasu schnięcia warstw. 

Przygotowaną powierzchnię pokryć podkładem gruntującym. Następnie nałożyć warstwę płynnej folii. 
W świeżo wyłożoną warstwę płynnej folii wtopić włókninę poliestrową, która stanowi „wzmocnienie” 
warstwy uszczelniającej. Trzeba pamiętać, aby włóknina była ułożona w płynnej folii równo, bez 
zmarszczek i fałd oraz w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdarć. Drugą warstwę płynnej folii można 
nałożyć bezpośrednio po ułożeniu pierwszej lub na drugi dzień, która stanowi warstwę nawierzchniową.  
Obróbka odbywa się na zimno, jedyne narzędzie, niezbędne do prawidłowego wykonania uszczelnienia 
to wałek. 
W przypadku niezbędnych nacięć – np. w narożnikach, na zaokrągleniach – ubytki włókniny 
przykrywać dodatkowymi kawałkami tej samej włókniny i pokrywać płynną folią. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych.  
Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych  Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02 
Konstrukcje budowlane. 

7.3. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  

8.3. Zgodność z dokumentacją  

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

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
1. zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
2. rodzaj zastosowanych materiałów, 
3. przygotowanie podłoża, 
4. prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
5. szczelność  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  

 Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 

 Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

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

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarski okiennej i drzwiowej, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż ślusarski okiennej i drzwiowej, wg wykazu : 

 Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna ALUMINIOWA lub PCV  

 Drzwi stalowe zewnętrzne pełne techniczne do kotłowni 

 Drzwi wewnętrzne bez wymogów p.poż gładkie, laminowane 

 Drzwi wewnętrzne aluminiowe lub PCV 
 

przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą 
techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

2.2. Drzwi i okna 

Stolarka  okienna i drzwiowa – rodzaje, wymiary i wymagania wg wykazu okien ,drzwi wewnętrznych i 
zewnętrznych w dokumentacji projektowej. 
Drzwi o wymaganej izolacyjności akustycznej powinny być zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999. 

2.2.1. Ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna  

 Z profili aluminiowych lub PCV dobór systemu w zależności od wymogów ewakuacji, 
wielkości i obciążenia ruchem poszczególnych elementów. Ślusarka w kolorze lub 
lakierowana proszkowo na kolor grafitowy 

 Szklenie zestawami dwu lub trzyszybowymi (Umax = 0,7 W/m2*K) 

 Izolacyjność cieplna całego zestawu okiennego – Umax = 1,3  W/m2*K 

 w systemie komplet profili montażowych, akcesoriów i łączników, 

 klamki bezpieczne, zaokrąglone, ze stali kwasoodpornej w kolorze naturalnym, 

 mocowane w pasie izolacji termicznej, 

 wymiary, kształt okien oraz sposób otwierania wg dokumentacji projektowej. 
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2.2.3.Drzwi wewnętrzne pożarowe 

 Drzwi pożarowe (EI30), stalowe pełne, malowane proszkowo na kolor. RAL 8004 

 Wszystkie drzwi bezprogowe, 

 Wymogi akustyczne dla drzwi do sal: Rw-27 dB, pozostałe drzwi bez wymogów w zakresie 
akustyki. 

 Możliwość wykładania się drzwi na ścianę należy zapewnić zgodnie z rzutami architektonicznymi 
budynku. 

 klamki i okucia zgodne z atestem producenta drzwi p.poż. , 

 wymiary, kształt drzwi, ich wyposażenie oraz sposób otwierania wg dokumentacji projektowej. 

2.2.4.Drzwi wewnętrzne laminowane 

 Drzwi wewnętrzne z laminowane pełne,  

 Wszystkie drzwi bezprogowe, Umax 1,3 W/m2*K 

 Wymogi akustyczne dla drzwi , bez wymogów w zakresie akustyki. 

 Możliwość wykładania się drzwi na ścianę należy zapewnić zgodnie z rzutami architektonicznymi 
budynku. 

 klamki bezpieczne, zaokrąglone, ze stali kwasoodpornej w kolorze naturalnym, 

 wymiary, kształt drzwi, ich wyposażenie oraz sposób otwierania wg dokumentacji projektowej. 

2.3. Okucia i akcesoria ślusarki 

- komplet klamek, 
- komplet pochwytów, 
- samozamykacz, 
- zamek z szyldami, 
- zamek do WC 
- komplet zawiasów,  
- kratki wentylacyjne, 

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy 
wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one 
wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe 
wymagania. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją 
(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej metody).  
Drzwi zewnętrzne zostaną wyposażone w systemy okuć i rozetki okrągłe lub owalne dla klamek i 
zamków z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi będą przystosowane do zamków 
bębenkowych. Drzwi powinny być wyposażone w: 3 zawiasy, uszczelkę po całym obwodzie, zamek 
patentowy atestowany, odboje kauczukowe na stalowych trzpieniach. 
Okna otwierane należy wykonać z kompletnymi okuciami rozwiernymi, rozwierno-uchylnymi - zgodnie z 
projektem. 
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane 
zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te 
należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta - 
dostawcy.  

2.4. Parapety wewnętrzne 

- parapety wewnętrzne  granitowe i systemowe PCV 
- Wymiary wg dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania ślusarki aluminiowej  

Montaż ślusarki i stolarki należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy ślusarskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 
bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4.3. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i 
wiotkie elementy należy  zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które 
powinny spełniać wymagania PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 
naprawić i oczyścić. 
Wbudowanie ślusarki powinno nastąpić po wykonaniu robót mokrych i wyschnięciu budynku. 

UWAGA! Montaż stolarki  okiennej i drzwiowej wykonywać zgodnie z instrukcją i zaleceniami 
producentów. 

5.3. Zasady wykonania robót 

Konstrukcje stolarki   należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków 
warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów.  
Projekt sporządzi Wykonawca i przedłoży je Inżynierowi we właściwym czasie (określonym w 
harmonogramie szczegółowym), pozwalającym na terminowe rozpoczęcie robót na budowie.  
Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odkształcenia betonu, 
wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć 
wymiary z natury przed rozpoczęciem montażu. 

Projekt zastosowanego systemu powinien uwzględnić wymagania niniejszej specyfikacji: 

5.3.1. Środki mocujące 

Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą 
odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań 
konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające 
od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki 
mocujące.  

5.4. Montaż stolarki drzwiowej 

Ościeżnice metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzane w trakcie 
wznoszenia ścian przez powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w ościeżnicach 
powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 25 
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cm, a ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone 
przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.  
Ościeżnice z aluminium osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie 
przy stojakach i nadprożu po 1÷1,5 cm. Przy osadzaniu ościeżnic w istniejących ścianach, należy 
wykuć gniazda na kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeżnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować 
ościeżnicę w murze. Zalać kotwy zaprawą cementową. Luzy na wbudowanie w drzwiach wewnętrznych 
uszczelnić rozprężną pianką poliuretanową lub wełną mineralną. Przy drzwiach o zwiększonej 
izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. Przy 
montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną 
mineralną niepalną o gęstości min. 60 kg/m3. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB. 
Skrzydła drzwiowe kompletne, oszklone, montować po zakończeniu wszystkich robót 
wykończeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe wyregulować aby 
lekko się otwierały i zamykały a zamknięte dobrze przylegały do ościeżnicy. 

5.5. Montaż stolarki okiennej 

Do wbudowania okien należy zdjąć skrzydła. Na czas wykonania uszczelnień przy użyciu pianki 
poliuretanowej i kitów oraz podczas prowadzenia robót tynkarskich i malarskich okna powinny być 
osłonięte folią. W ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości ściany, w 
ścianie jednowarstwowej z ociepleniem powinno być dosunięte do ocieplenia a w ścianie 
wielowarstwowej okno powinno znajdować się w strefie izolacji termicznej ściany. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona w ościeżu i zblokowana za 
pomocą klinów montażowych lub specjalnych ścisków montażowych. Punkty wstępnego montażu 
ościeżnicy powinny być usytuowane  przy narożach ościeżnicy aby nie spowodować wygięcia jej 
elementów. Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje lub specjalne wkręty. 
Wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy montuje się w określonym 
rozstawie na obwodzie ościeżnicy przed jej wstawienie w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się 
kołkami rozporowymi do muru. Przy łączeniu okien w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy 
się na wkręty lub śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic wstawić łączniki 
(listwy) przewidziane dla konkretnego typu okien. Szczeliny między ościeżem i ościeżnicą wypełnić 
pianką poliuretanową. Przy dużych gabarytach stolarki stosować rozpórki zabezpieczające przed 
wygięciem elementów ramy przez rozprężającą się piankę. Materiał użyty na zewnętrznej stronie 
połączenia powinien być paroprzepuszczalny i zabezpieczać przed wnikaniem wody. 
W dolnej zewnętrznej części ościeża wykonać obróbki przejmujące i odprowadzające wodę spływającą 
z płaszczyzny okna i ościeży. Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby odprowadzać wodę 
w odległości 3÷5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych” ITB. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Dostawca systemu 
okiennego lub drzwiowego na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 
9001. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów  

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  
wykonawcy z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 
dokumentacji odbiorczej. 
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 

6.2.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów 
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- jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć, 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 

dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarowa: 
ościeżnice i okna - w sztukach (szt.) lub w metrach kwadratowych (m2) 
skrzydła - w metrach kwadratowych (m2) 

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom 
II. 

7.3. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór stolarki  

Odbiór śluasarki należy przeprowadzać w trzech etapach: 
I przed wbudowaniem na zgodność: 

- z aprobatą techniczną, 
- z zamówieniem, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- kompletność okuć, 

II w trakcie prac budowlanych w ramach robót ulegających zakryciu: 
- podparcia progów, 
- zamocowania ościeżnic, 
- uszczelnienia luzów 
- zamocowaniu ram okien 

III po wbudowani na sprawdzenie: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- czy nie uległy zmianie geometryczne cechy ościeżnic lub ram okien, 
- wystąpienia uszkodzeń mechanicznych lub trwałych zabrudzeń, 
- prawidłowości osadzenia (odchylenie od pionu  nie może przekraczać 2 mm z 1m ościeżnicy lub 

ramy i okna, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę lub ramę okna). 
- dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- sprawności działania, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy. Warunki techniczne 
kontroli dostaw   

PN-EN 485-2:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- właściwości mechaniczne 
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PN-EN 485-4:1998 Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe 
PN-EN 573-4:1998 Wytłaczane profile aluminiowe- skład 
PN-EN 755-2:2001 Wytłaczane profile aluminiowe- właściwości mechaniczne 
EN 12020-2 Wytłaczane profile aluminiowe-tolerancje wymiarowe 
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne 
PN-EN ISO 2360:1998 Grubości powłok anodowanych i poliestrowych 
PN-80/H-97023 Wygląd zewnętrzny powłok anodowanych 
PN-90/H-04606/02 Stopień uszczelnienia powłoki anodowanej 
PN-76/H-04606/03 Odporność powłoki na korozję 
PN-B-13079:1997 Wymogi dotyczące szyb zespolonych 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja. 
PPN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
ogniowej elementów budynków. 
PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000    Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  
    Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
    akustyczna elementów  budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989   Budownictwo – Terminologia 

10.2. Normy DIN: 

DIN 1725 T.1. Kształtowniki aluminiowe – skład 
DIN 17615 T.3. Odchyłki wymiarowe kształtowników aluminiowych 
DIN 1748 T.4. Odchyłki wymiarowe kształtowników aluminiowych 
DIN 1748 T.1. Wymagania dotyczące kształtowników aluminiowych 
DIN 1050 Stal w budownictwie 
DIN 4100 Konstrukcje spawane 
DIN 4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w 

warunkach pożaru 
DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN 7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN 17612 Anodowo oksydowane części z blach i zawiasy z aluminium w 
budownictwie 
DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych 
DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium 
DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocą materiałów uszczelniających 
DIN 50975 Powłoki cynkowe, cynkowanie ogniowe 
DIN 18203  część 1 – 3 Tolerancje w budownictwie wysokim 
DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych 

10.3. Inne dokumenty 

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

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

3. Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
tynków zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych, stanowiących warstwę ochronną, wyrównawczą, 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanych elementów, do której wykonania zostaną użyte 
materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 
sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej 
do pokrycia ścian i sufitów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Tynk dekoracyjny żywiczny mozaikowy  

Tynk dekoracyjny mozaikowy oparty na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej i kolorowych grysów 
marmurowych w systemie obejmującym jednocześnie siatkę zbrojącą, profile narożne, startowe i 
dylatacyjne (do dylatacji konstrukcyjnych) 
Właściwości: 

 kolor i typ wg dokumentacji projektowej 

 wodoodporny 

 mrozoodporny 

 odporny na uderzenia mechaniczne 

 trwały 

 łatwy w użyciu 

 średnioziarnisty 3 mm 
 ciężar objętościowy 1650 kg/m2 

 przyczepność > 0,1 N/mm2 

 wsp. oporu dyfuzyjnego  = 60 
Zastosowanie:  
strefa cokołowa budynku. 
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2.2. Tynk silikonowy 

Ze względu na ocieplenie z wełny mineralnej oraz na niekorzystne usytuowanie części 
rozbudowywanej od strony północnej, oraz na znaczne zacienienie i zadrzewienie, należy zastosować 
tynki silikonowe, o wysokiej paroprzepuszczanlości, barwione w masie lub malowane. Kolor w części 
wyższej budynku należy dopasować do kolorystyki części istniejącej poprzez wykonanie prób na 
elewacji na styku z istniejącym budynkiem, z dwóch różnych stron i zatwierdzenie koloru przez 
Inwestora. 
Właściwości: 

 kolor wg dokumentacji projektowej 

 wodoodporny 

 mrozoodporny 

 wysoka trwałość 

 wysoka paroprzepuszczalność 

 Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2 

 Wysoka odporność na działanie wody. 

 Wysoka odporność na działanie alg i grzybów 

 elastyczność 
 

Kryterium  Norma/Wytyczne  Wartość  Jednostka  

Gęstość  EN ISO 2811-1  1,7-1,9  g/cm³ 1) 

Gęstość strumienia 
dyfuzji  
pary wodnej V 

EN ISO 7783-2 2)  73-81 3)  m 

Wsp. dyfuzji pary 
wodnej sd  

EN ISO 7783-2 2)  0,25-0,3  m 

Wsp. przenikana wody 
w  

PN-EN 1062-3  <0,05 4)  
 

kg/(m² h1/2) 

 
1)g/cm³ = kg/l   
2) odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C  
3) klasa II  
4)  klasa III (niski) 
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na 
stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości 
podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 
System obejmuje również klej szpachlowy, siatkę zbrojącą, profile, narożne, startowe i dylatacyjne (do 
dylatacji konstrukcyjnych). 

Zastosowanie:  
tynki zewnętrzne , poza cokołem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z: 

 mieszadeł elektrycznych 

 pac ze stali nierdzewnej 

 pac z PCV  

 pędzli i wałków malarskich 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Transport gotowych tynków w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5oC do 25oC. Okres magazynowania 
12 miesięcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, osadzanie ościeżnic 
drzwiowych i okiennych. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod tynk dekoracyjny żywiczny mozaikowy musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i 
wolne od zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach 
o niskiej chłonności wody. 

Tyk mozaikowy i silikatowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego na 
podłożu z kleju szpachlowego zatartego na gładko. 
Warstwy ocieplenia wykonywać zgodnie ze ST 7 „Izolacje termiczne i akustyczne” 
Dobrze związane suche podłoże pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej na 12 godzin przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich. Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom producenta tynków 
mineralnych. 

5.4. Wykonanie tynków zewnętrznych 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność 
względna powietrza nie może być zbyt wysoka. 
Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów 
atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności 
powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć. 

5.4.1. Tynk dekoracyjny mozaikowy 
Masę tynkarską należy mieszać ręcznie. Zaleca się mieszanie kilku wiader w większym pojemniku, w 
ilości odpowiedniej dla wielkości poszczególnych zamkniętych fragmentów elewacji. Do mieszania i 
nanoszenia używać wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej. Pod warstwę tynku nie może dostawać się 
woda, nie wolno stosować na ścianach narażonych na podciąganie kapilarne wody. 
Dla tynków średnioziarnistych płyn gruntujący nakładać przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla. 
Starannie rozprowadzać w obu kierunkach, aby podłoże było obficie nasycone. Pozostawić do 
wyschnięcia (ok. 12 godz.).  
Tynki średnioziarniste nakładamy na przeschnięty płyn gruntujący. 
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym 
kierunku. Tynku nie zaciera się. 
Przynajmniej przez 5-6 dni od nałożenia tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i 
wilgoci 

 

5.4.2. Tynk silikonowy 

Podłoże  - Podłoże musi być suche, trwałe, nośne, wolne od kurzu i lodu, wykwitów i innych substancji 
pogarszających przyczepność. 

Przygotowanie podłoża - Sprawdzić nośność podłoża. Powłoki nienośne usunąć lub w zależności od 
stanu podłoża należy przeprowadzić czyszczenie i/lub gruntowanie. 

Temperatura obróbki  - Minimalna temperatura otoczenia i podłoża +5°C. Materiał wysycha poprzez 
fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotności względnej 65% dalsza obróbka po ok. 24 h. 
Całkowite wyschniecie po ok. 14 dniach. Długotrwała podwyższona wilgotność otoczenia wydłuża czas 
schnięcia. 

Układ warstw – Gruntowanie: W zależności od rodzaju i stanu podłoża 
  Powłoka pośrednia: zgodnie z producentem wybranego systemu elewacyjnego w 
  kolorze dopasowanym do koloru tynku 
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Przygotowanie materiału - Uzyskać odpowiednia konsystencję roboczą poprzez ew. dodanie wody. 
Przed obróbką materiał dokładnie wymieszać. W przypadku obróbki maszynowej każdorazowo ustalić 
ilość dozowanej wody w zależności od używanej maszyny. Intensywne kolory z reguły wymagają 
dodania mniejszej ilości wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej. W przypadku 
zbytniego rozcieńczenia materiał będzie uciążliwy w obróbce i może nie zapewniać odpowiedniego 
krycia. 

Obróbka - tynk nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Strukturowanie 
przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacą styropianową. Tynk można nanosić 
mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostępnych urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych. 
Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący wpływ na końcowy rezultat. 
Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury 
tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być 
przyczyną plam o innym odcieniu. 
Przy wykonywaniu tynków silikonowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku. 

Listwy systemowe 
Profile narożne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montować zgodnie z 
instrukcją producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane materiały. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót tynkarskich 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-65/10101 i 
umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynków, 

 wyglądu powierzchni tynków, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2). 

Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi 
tynku, jeżeli ściana jest tynkowana do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów wlicza się do powierzchni tynków w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość nie 
przekracza 30 cm.. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie tynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 1 m2, 
jeżeli ościeża ich są nie tynkowane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać. 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 

8.3.Odbiór tynków zwykłych 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Charakterystyczne dla poszczególnych faktur tynków wgłębienia, wypukłości itp. powinny być 
równomierne jedno- lub różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni  i powinny mieć w przybliżeniu 
jednakową głębokość lub wysokość, szerokość, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych 
faktury. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

 poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi. 

Niedopuszczalne są: 

 pęknięcia tynku, rysy i draśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, 

 w tynkach barwnych smugi i plamy, różnice w intensywności barwy 

 wykwity, zacieki, pleśń. 

 Odstawanie wierzchniej warstwy od podkładu, odparzenia i pęcherze. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
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 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

 Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tynkowanie, Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o , Warszawa 2004. 

Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
systemów suchej zabudowy sufitów z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują sufity podwieszone z płyt dekoracyjnych i 
dźwiękochłonnych, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności. 

sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 
miejsca dla instalacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. SYSTEMY I MATERIAŁY  

2.1. Systemy 

2.1.1. Sufit podwieszony  SF 1 

Obudowy z płyt GK grubości 12mm montowane na stelażu 30 mm do spodu stropu. Płyty GK 
impregnowane, malowane farbą akrylową lub emulsyjną. 

Zastosowanie: 
wg dokumentacji projektowej 

2.1.2. Sufit podwieszony  SF 2 

Sufit akustyczny podwieszany kierunkowy wykonany z płyt o wzmocnionej powłoce ok.10 razy 
mocniejszej od standardowych sufitów. Płyty wykonane z wełny szklanej pokrytej wierzchnią warstwą 
zabezpieczającą w kolorze białym, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawędzie 
malowane, nie kruszące się. System powinien umożliwiać demontaż płyt, płyty zamontowane w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe wybicie. Podwieszanie płyt na podłużnej listwie bocznej /na krótszych 
bokach płyt/, bez listew łączących poszczególne płyty. 
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Parametry techniczne 
 
- klasa pochłaniania dźwięku      „A”, αw ≥ 0,90 
- poziom odporności na uderzenia wg EN 13964, aneks D klasa 3A 
- kolor płyt:        Biały 
- gęstość        100 kg/m³ 
- grubość płyt        20 mm 
- wymiary płyt         600x1200 mm 
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia 
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 95% 
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%  ≤ 5 
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50% ≥ 0,1 
- odbicie światła 85% (z czego 99% to światło rozproszone) 
- współczynnik retroodbicia RRC = 60 
- konstrukcja rusztu systemowa: profil główny T24z blachy grubości 0,4 mm mocowany wzdłuż 
korytarza po obu stronach paneli oraz pomiędzy tymi profilami co 600 mm,, wieszak regulowany oraz 
uchwyt do wieszaka, wkładka blokująca. 
 
Strop powyżej sufitu podwieszonego SF 2 powinien pozostać zaimpregnowany i pomalowany farbą 
akrylową lub emulsyjną. 

Zastosowanie: 
wg dokumentacji projektowej 

2.1.3. Sufit podwieszony  SF 3 
System sufitu akustycznego do montażu bezpośredniego. Płyty wykonane z wełny szklanej pokrytej 
wierzchnią warstwą zabezpieczającą w kolorze białym, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem 
szklanym. Krawędzie malowane nie kruszące się. Płyty nie  przeznaczone do demontażu. Płyty klejone 
do gładkiego podłoża opisanego powyżej jako Sufit SF 1. 
 

 
 
Parametry techniczne 
- klasa pochłaniania dźwięku      „A”, αw ≥ 0,95 
- kolor płyt:        biały 
- gęstość        100 kg/m³ 
- grubość płyt        40 mm 
- wymiary płyt         600x600mm 
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia 
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 95% 
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%  ≤ 5 
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 50%  ≥ 0,1 
- odbicie światła 85% (z czego 99% to światło rozproszone) 
- współczynnik retroodbicia RRC = 60 
- utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu 
- płyty mocowane do stropu za pomocą kleju systemowego, 

2.1.4. Akcesoria stalowe 

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

 łączniki wzdłużne, 

 uchwyty bezpośrednie długie, 

 uchwyty bezpośrednie krótkie, 

 wieszaki kotwowe,  

 wieszaki dwuhakowe, 

 wieszaki sprężynkowe, 

 pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm 

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  

 kołki szybkiego montażu, 
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 kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników 
stalowych wg pkt. 2.3.  

2.1.5. Wkręty 

Do mocowania 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, 
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 

Ø 3,5 mm x 35 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 i być  
zabezpieczone przed korozją.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania systemów suchych zabudów 

Wykonywanie systemów zabudów sufitów podwieszonych należy wykonywać przy użyciu 
elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie, 

 numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 

4.3. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%207050:1999&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%203506-4:2004%20(U)&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
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Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 
Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12oC, a 
wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Sufity dekoracyjne z płyt wełny mineralnej na ruszcie stalowym 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt wełny mineralnej jest jednowarstwowy składający się z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości 
przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od 
pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy 
stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 
wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się 
kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca 
przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane aby z obu stron 
przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. 
Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii 
przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie co 120 cm. Po 
zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 
cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak aby powstała siatka o boku 60 cm. 
Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie 
konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy 
z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

6.2.2. Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię sufitów podwieszanych oblicza się w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania 
zgodne z pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 27 Sufity podwieszane KNR W 2-02 Konstrukcje 
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budowlane. 

7.3. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  

z kurzu. 

8.3. Zgodność robót z dokumentacją 

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

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma  

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań oraz warunkami niniejszej 
specyfikacji. 
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

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

  

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

 

1. 2. 3. 

 

Powierzchni od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

 

Powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego 

 

Przecinających się płaszczyzn 
od kąta w dokumentacji 

Nie większa niż 1 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt na 
całej długości łaty kontrolnej 2 

m 

Nie większe niż 1 mm i ogółem  
nie większej niż 1 mm na całej 

powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 

Zaleca się badanie równości powierzchni  stropów akustycznych z płyt ze szkła porowatego za pomocą 
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reflektora ustawionego zgodnie z kierunkiem głównego źródła światła. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 

PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 

PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

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

 Instrukcja montażu sufitu akustycznego. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ślusarsko-kowalskich –klapy oddymiającej w budynku użyteczności publicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie  jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż wyłazów dachowych otwieranych, świetlików i klap oddymiających kopułowych, do 
których wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

wyłaz – otwór przez, który można mieć dostęp np. na dach. 

klapa – element ruchomy osadzony w otworze w celu np. ograniczenia rozpowszechniania się 
ognia, dymu albo gazu. 

konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym. 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST AB01 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Klapa oddymiająca nieprzezierna 110x200 cm  

Klapa oddymiająca z możliwością przewietrzania, otwierana do góry, sterowane elektrycznie, 
odchylanie o 140o ,w zestawie z siłownikiem elektrycznym.  
- światło klapy  110x200 cm 
- Ilość skrzydeł  jedno 
- podstawa dachowa  prosta, blacha stalowa ocynkowana gr. 1,5 mm 
- geometryczna powierzchnia oddymiania 2,20 m2 
- czynna powierzchnia oddymiania  1,47 m2 
- ciężar klapy  95 kg 
- odporność na temperatury  -30 ÷ +120 oC 
- przewodzenie ciepła  1,9 W/ m2  oK 
- izolacyjność akustyczna  30 dB 
- dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu 
Umożliwia usunięcie dymu z pomieszczeń w temperaturze do 70o . 
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Zastosowanie: 
Klapa odymiająca zamontowana na dachu budynku usługowego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót fasadowych 

Montaż klap dymowych, należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Klapy oddymiające, wyłazy i świetliki powinny być dostarczane w opakowaniach Producenta w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Sposób oznakowania wyrobu 
znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobów powinien odbywać się 
zgodnie z instrukcją Producenta, dostarczoną odbiorcom w języku polskim.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Dla klap oddymiających powinny być zawarte także informacje dotyczące: 
- klasy wytrzymałości, 
- klasy odporności na wysokie temperatury. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 
materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 
itp. 

4.3. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem zgodnie z instrukcją Producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu klap oddymiających i wyłazów powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego i wykończeniowego dachu.  



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH, oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO 

USŁUGOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG 
SPOŁECZNYCH I KULTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 103 

 

5.3. Montaż wyposażenia dachowego 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Montaż klap dymowych należy rozpocząć od 
sprawdzenia dokładności wykonania otworów montażowych. Następnie należy sprawdzić 
kompletność dostarczonych wyrobów, wyposażenia standardowego, występowanie ewentualnych 
uszkodzeń. Ramę montowanego elementu należy przymocować prowizorycznie przy pomocy 
zacisków montażowych i zamocować docelowo do podłoża za pomocą łączników kątowych 
będących w komplecie wyrobu. Po zamocowaniu ramy zdemontować zabezpieczenia transportowe 
wyrobu, otworzyć i zdjąć klapę wyrobu. Demontaż pokrywy należy przeprowadzić przez wykręcenie 
śrub zawias, w celu ułatwienia dostępu dla wykonania obróbek przeciwwodnych. Obróbki wykonane 
są z materiału pokrycia dachowego tzn. membrany pcv, wyklejanej wokół podstawy montowanego 
elementu, na całą wysokość podstaw. Brzeg wyklejanej obróbki z folii przyciąć wzdłuż krawędzi 
otworu i wkleić go pod wywinięcie kołnierza otworu. Ewentualne zabrudzenia krawędzi podstawy 
należy usunąć natychmiast po zakończeniu wyklejania obróbki. 

Przed założeniem pokrywy wyrobu oczyścić i przesmarować zawiasy, nasunąć klapę i zakręcić 
śruby zawias. Następnie należy zamknąć pokrywę i otworzyć próbnie używając uchwytu 
zewnętrznego. W przypadku nie przylegania pokrywy do krawędzi otworu wyrobu należy dokonać 
regulacji zamka, przeznaczoną do tego celu nakrętką regulacyjną. 

Montaż wyrobów winien być przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, jednakże 
z uwzględnieniem szczegółowych ustaleń instrukcji montażu opracowanej przez Producenta 
zastosowanego wyrobu. 

Montaż instalacji sterującej urządzeniami i urządzeń otwierających pokrywy wg specyfikacji 
wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań klap oddymiających i włazów  powinna być zgodna oraz z PN i 
Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
 
W szczególności powinny być oceniane: 
- kształt i wymiary  - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, 

wymiary należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i 

porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
- sprawdzenie kąta otwarcia – przez sprawdzenie przymiarem kątowym o dokładności pomiaru 

do 1o, przy pełnym otwarciu pokrywy wyrobu do położenia, w jakim powinna się znajdować 
pełniąc określoną funkcję: 

dla klap oddymiających  - kąt otwarcia powinien być nie mniejszy niż 140o, 
dla wyłazów   - kąt otwarcia powinien być nie mniejszy niż 180o, 

- wytrzymałość pokryw – powinna zapewnić przeniesienie obciążeń wynikających z normy: 
- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
- PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
- PN-80/B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła. Wymagania i metody badań dla klap 
dymowych 
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- badanie pewności działania – dla klap oddymiających – przez poddanie klap 50-krotnemu 
uruchomieniu układu wyzwalania ręcznego zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12. Klapy 
powinny wykazać pełną sprawność otwierania, bez zacięć i odkształceń konstrukcji klap, 

- odporność na działanie wysokiej temperatury – powinny wykazać odporność na działanie 
wysokiej temperatury zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12, 

- sprawdzenie temperatury wyzwalania klap oddymiających – badanie zgodnie z procedurą 
badawczą ITB LP-12, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305, 
- oznakowanie  wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostki obmiarowe klap oddymiających, wyłazów i świetlików i zasady obmiarowania zgodnie z 
pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 12 Roboty ślusarsko-kowalskie KNR 2-05 Konstrukcje 
metalowe. 

7.3. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
Odbiór klap oddymiających, wyłazów i świetlików powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej, 
- sprawdzenie połączeń podstaw dachowych z pokryciem dachowym,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów, badania prostoliniowości i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
- sprawdzenie występowania wad powierzchni zamontowanych wyrobów przez oględziny. 

Powierzchnia wyrobów nie powinna wykazywać wklęsłości, wgłębień i wypukłości sfalowań, 
nierówności i uszkodzeń powierzchni i krawędzi, 

- sprawdzenie  skuteczności działania wyrobów, dla klap dymowych przez uprawnionego 
rzeczoznawcę służb pożarowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-80/B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania  
dymu i ciepłą. Wymagania i metody badań dla klap dymowych 

PN-83/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Procedura badawcza ITB LP-12: Badania klap do odprowadzania dymu i ciepłą 

2. Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych 

3. Instrukcje montażu klap oddymiających, świetlików i wyłazów wydane przez poszczególnych 
Producentów 

4. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących konstrukcji stalowej wg projektu.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji stalowych: 
 przygotowaniem do wykonania konstrukcji w budynku użyteczności publicznej 
 wykonaniem konstrukcji w budynku 
 transportem konstrukcji na plac budowy, 
 montaż, 
do których zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i usługodawcy  
obowiązani są do wydania deklaracji zgodności wg [1] stwierdzającej, że wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z dokumentami normatywnymi. 
Roboty w zakresie budownictwa stalowego mogą być wykonywane tylko przez  przedsiębiorstwa, które 
mają odpowiednie kwalifikacje i wyposażenie do wykonania robót zgodnie z projektem i kontraktem 
oraz wymaganiami normy [2] Praktyczne i techniczne kwalifikacje w wykonywaniu robót przewidzianych 
w projekcie wykonawca musi udowodnić odpowiednimi dokumentami kwalifikującymi i referencjami, 
przedstawiając do oceny roboty wykonywane aktualnie. 
Wykonawca powinien sporządzić we własnym zakresie wszelką dokumentacje roboczą w takim 
zakresie w jakim będzie ona niezbędna do zorganizowania i ułatwienia mu jego robót  transportowych, 
montażowych, warsztatowych i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 
W takim zakresie jak to będzie niezbędne dokumentacja ta powinna zostać sprawdzona przez 
uprawnionego projektanta. 
Stalowe Konstrukcje spawane muszą być wytwarzane w wytwórniach konstrukcji stalowych  mających 
zakładowy system jakości, zgodnie z [3], i zakwalifikowanych do l lub II zakładów wg [4] 
Konstrukcja, która jest przedmiotem oferty, jest konstrukcją klasy 1, odpowiednio do  klasyfikacji 
konstrukcji podanej w normie [2]. 

1.6. System zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien posiadać wdrożony i udokumentowany w oparciu o [3] i [5] system  zapewnienia 
jakości, stanowiący podstawę gwarancji, że warunki kontraktu i niniejszych Warunków będą 
dotrzymane. 
Procedury systemu jakości powinny obejmować wszystkie aspekty, czynności i procesy  związane 
z realizacją obiektu, w szczególności: 

• zarządzanie procesem realizacji, 
• sterowanie projektem, 
• sterowanie dokumentacją 
• zakup materiałów, 
• sporządzanie rysunków, 
• wytwarzanie elementów (produkcja warsztatowa), 
• kontrolowanie i badanie, 
• warunki BHP, 
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• ewidencjonowanie dokumentów. 
System jakości powinien być dostępny do zewnętrznej kontroli (audytu) przez  Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Materiały stalowe należy kompletować wg projektu konstrukcji – zestawienia elementów stalowych. 

2.2. Wyroby hutnicze  

Jako stal konstrukcyjna może być stosowana wyłącznie stal spełniająca warunki techniczne  według 
normy PN-EN 10025, [18], gatunki: St 3S, 18G2A, lub ich odpowiedniki, według normy PN-EN 10025. 
Stal nierdzewna musi spełniać warunki normy PN-EN 10025, [18] dla surowca 1.4301, które trzeba 
potwierdzić stosowną aprobatą techniczną. 
Wszystkie stosowane stale muszą być spawalne. Gatunek i odmiana plastyczności stali oraz  
ewentualne wymagania dotyczące składu chemicznego, badań kontrolnych lub dodatkowej obróbki 
wyrobów muszą być określone w projekcie. 

2.3. Łączniki mechaniczne 

Należy zastosować śruby o klasie właściwości mechanicznych wg PN-M-82101, [19]  Nakrętki i 
podkładki należy zastosować odpowiednio do klasy wytrzymałości śrub i rodzaju połączenia wg PN-B-
06200, [2]. Klasa nakrętek określona jest normą PN-M-82144, klasa podkładek normą PN-M-82005. 
Szczegóły dotyczące łączników zamieszczono na rysunkach. 
Można zastosować śruby o klasie wytrzymałości wg DIN 6914, DIN6915.DIN6916, po uzyskaniu 
stosownej aprobaty technicznej. Wszystkie łączniki mechaniczne muszą być ocynkowane ogniowo. 

2.4. Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN 
759:2000 [101], a ponadto elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430 [102], 
drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy; PN-EN 12070:2002 [103], topniki do 
spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 [104] oraz PN-
67/M-69356 [105]. 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

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

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych  

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
 spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, 
 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport konstrukcji stalowej 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Elementy konstrukcji 
stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale 
mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 
transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i 
uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Wykonawca powinien wykonać .Projekt organizacji transportu" elementów konstrukcji stalowej z  
wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
„Projekt organizacji transportu" powinien zawierać:  

• harmonogram realizacji transportu,  
• określenie gabarytów i masy transportowanych elementów,  
• sposobu za i wyładunku elementów stalowych,  
• rodzaj środków transportowych,  
• w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub  torową, należy 

podać planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i 
uzgodnieniami, 

• sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową 
lub torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi. 

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki 
uzgadniające trasę konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na 
własny koszt.  
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w 
trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia dokumentów 
dostarczonych przez Zamawiającego i do uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiającego i Projektantem 
Konstrukcji zakresu dokumentacji roboczej zgodnie z 1.5. Wykonawca wykona dokumentacje roboczą na 
własny koszt. 

5.3. Budowle pomocnicze 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bez oddzielnego wynagrodzenia rysunków i obliczeń 
statycznych dla budowli pomocniczych niezbędnych do wykonania konstrukcji jak np. rusztowania, wieże, 
konstrukcje tymczasowe, pomosty budowlane, rozpory itp. 
Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających  warunkom norm PN-
B-02000 [30], PN-B-02001 [31], PN-B-02003 [31], PN-B-02011 [34], PN-B-03001[94], PN-B-03020 [95], PN-
B-03200 [36], PN-M-47900-1 [96], PN-M-47900-2 [97], PN-M-47900-3 [98], PN-EN 12811-1U [99], PN-EN 
1004 [100]. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
• siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych, 
• siły od wiatru i śniegu. 

5.4. Montaż elementów  

W zakresie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych obowiązuje norma PN 8 06200, [2] 
Konstrukcja, która jest przedmiotem oferty, jest konstrukcją klasy 1, odpowiednio do klasyfikacji 
konstrukcji podanej w PN-B-06200, Załącznik A., [2], Odpowiednio, do konstrukcji stosują się 
odpowiednie przepisy tej normy. 

5.5. Zakres wykonywania robót w wytwórni 

5.5.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wykonawcę .Projektu organizacji robót związanych z 
wykonaniem elementów konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 
wpisu do Dziennika Budowy przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta Konstrukcji. 

5.5.2. Projekt Organizacji Robót  

Projekt Organizacji Robót powinien zawierać: 
• harmonogram realizacji robót, 
• projekt technologii spawania, 
• harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych odpowiednimi 

normami i niniejszą SST, 
• określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni, 
• określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy), 
• określenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną, 
• określenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki,  śruby itp.), 
• określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji, 
• określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
• inne informacje, których wymaga Przedstawiciel Zamawiającego albo Projektant Konstrukcji. 

5.5.3. Projekt Technologii Spawania 

Projekt Technologii Spawania powinien zawierać: 
• plan i metodę spawania 
• stosowany sprzęt 
• rodzaj stosowanych materiałów 
• kolejność wykonywania spoin 
• pozycję łączonych elementów podczas spawania, 
• sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania, 
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• rodzaje obróbki spoin, 
• metody kontroli i badań. 

5.5.4. Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem: 

• gatunku stali, 
• asortymentu, 
• własności, 
• wymiarów i prostoliniowości. 

5.5.5. Plan spawania 

Plan spawania: 
Plan spawania opracowuje się w celu uzyskania, w określonych warunkach realizacji,  wyrobu 
zgodnego z wymaganiami PN-B-06200 [2] W planie spawania, stosownie do rodzaju wyrobu powinno 
się określać co najmniej: 

• technologię spawania (instrukcje technologiczne - WPS), 
• podział na podzespoły, kolejność spawania, ewentualne ograniczenia początku i zakończenia 

spoin i wymagania co do typu kontroli międzyoperacyjnej, 
• zmiany położenia części w trakcie procesu spawania, 
• szczegóły oprzyrządowania (oporów), które powinny być zastosowane, 
• przedsięwzięcia w celu uniknięcia pęknięć lamelarnych, 
• zakres kontroli, badań i odbioru, 
• wymagania dotyczące identyfikacji spoin. 

5.5.6. Połączenia na śruby 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio  
przygotowane, i tak: 

• trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu 
młotkiem 

• gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co 
najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę 
pokrywała co najmniej zwoje 

• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru 

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.6. Montaż konstrukcji stalowej na budowle 

Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, .Projektu montażu  elementów 
konstrukcji stalowej" wraz z .Projektem technologii spawania". Projekt podlega akceptacji przez 
Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta Konstrukcji a rozpoczęcie robót może nastąpić po 
dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
Projekt montażu elementów konstrukcji powinien zawierać: 

• harmonogram realizacji robót, 
• kolejność montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji, warunków ich usunięcia i kolejność 

scalania (Projekt rusztowań montażowych), 
• określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót montażu, ze strony Wykonawcy, 
• określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy), 
• określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 
• określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych, 
• określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
• sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta według innych 

schematów niż przewidziane w projekcie konstrukcyjnym 
• określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji, 
• inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu. 
• inne informacje, których wymaga Przedstawiciel Zamawiającego albo Projektant Konstrukcji. 
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5.6.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować 5.5.1. 
Prace przygotowawcze i pomiarowe 

5.6.2. Prace montażowe 

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z  oznaczeniami przyjętymi 
na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych zgodnie z PN-82/M-82064.20 [106]. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien  być 
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego i Projektant Konstrukcji. 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona 
lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po  dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o  
odpowiednich własnościach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 
mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być  cieńsze niż 2 mm. 
W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie  konstrukcji, należy 
dokonać odpowiedniej korekty elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 
projektantem. 

5.6.3 Dopuszczalne tolerancje 

Tolerancje wymiarów elementów konstrukcyjnych po scaleniu z części (blach, kształtowników) powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym poniżej: 

• Dopuszcza się niezgodności wykonania krawędzi ciętych termicznie określone w PN-B-  
06200, punkt 9.3.1, [2], dopuszczalne niezgodności spoin określa PN-B-06200, załącznik B, 
[2]. Odchyłki wymiarowe przekroju kształtowników spawanych od wymiarów nominalnych wg 
PN-B-06200, tablica 4, [2]. 

• Odchyłki długości, prostoliniowości, wstępnego wygięcia i płaskości od  wymiarów nominalnych 
wg PN-B-06200, tablica 5, [2]. 

• Deformacja średników, odchyłki od prostoliniowości żeber usztywniających ścianki i odchyłki  
rozmieszczenia żeber wg PN-B-06200, tablica 6, [2]. 

• Odchyłki wymiarów i położenia otworów do łączników niepasowanych, wymiarów wycięć i  
prostokątności ciętych krawędzi wg PN-B-06200, tablica 7, [2] 

• Niezamierzony mimośród słupa w styku lub na płycie podstawy lub płycie głowicowej wg  PNB-
06200, tablica 8, [2], 

• Odchyłki elementów składowych kratownic wg PN-B-06200, tablica 9, [2]. 
• Prostopadłość powierzchni styków dociskowych wg PN-B-06200, punkt 473 [2] 
• Płaskość powierzchni przewidzianych do stykowa ma elementów powinna być taka, aby 

szczelina pod liniałem przyłożonym do powierzchni w dowolnym kierunku nie była większa niż 
0,5 mm. 

• Powierzchnie stykowe do połączeń śrubowych powinny spełniać wymagania PN-B-06200, 
punkt 7.7.4, [2]. 

• Jeżeli żebra usztywniające są dopasowane w celu przenoszenia docisku, to szczelina między 
powierzchniami stykowymi nie powinna nigdzie przekraczać 1 mm i powinna być mniejsza niż 
0,5 mm na co najmniej dwóch trzecich nominalnej powierzchni stykowej. 

• Tolerancje wymiarów profili 
• Dla profili walcowanych obowiązują dane dotyczące tolerancji zawarte w normach dotyczących 

profili, profile spawane powinny być do tych tolerancji dostosowane. 
• Tolerancje usytuowania podpór. 
• Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie 

fundamentów siatki słupów wg PN-ISO 4464, [42]. 
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• Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno 
być większe niż +/- 6 mm. 

• Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu 
do punktu centralnego śrub. 

• Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 
mm na 20 mm. 

• Dopuszczalne odchyłki usytuowania podpór i  rub kotwiących zawiera PN-B-06200, rys.1 i 
tablica 15, [2] 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów  

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości 
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji 
odbiorczej. 

6.2.2. Badania jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiaru jest – masa gotowej konstrukcji w tonach. 

7.3. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
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- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 

otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.3. Odbiór konstrukcji 

Wykonanie i odbiór konstrukcji należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06200, [2] 
Dla zastosowanych materiałów należy przedłożyć atest „2.2° wg PN-H-01107, [17] i PN- 
EN10204, [43]. 
Nadzór wytwarzania konstrukcji w wytwórni i montażu  na budowie jest przeprowadzany przez osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego wspólnie z nadzorem budowlanym. 
Dla przedstawiciela Zamawiającego musi być  zapewniony nieograniczony dostęp zarówno do miejsca 
wytwarzania jak i montażu konstrukcji. 
Wykonawca jest zobowiązany do podania we właściwym czasie i bez wezwania odpowiednich 
terminów dla kontroli wszystkich elementów konstrukcyjnych 
Wszystkie kontrole i odbiory Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za 
wykonanie jego świadczeń zgodnie z umową. 
Stwierdzone usterki muszą być usunięte bądź w  porozumieniu ze Zamawiającym  bądź też wadliwe 
części muszą być wymienione na nowe części w odpowiednim terminie na koszt Wykonawcy. Tego 
rodzaju procedura nie uzasadnia wydłużenia terminowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zlecenia przeprowadzenia kontroli i nadzoru ponad przewidzianą miarę na koszt Wykonawcy, gdy 
wymagane jakości materiałów me zostały dotrzymane lub powstały uzasadnione reklamacje w 
produkcji 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

[I] PN / EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców  
[2] PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania  i odbioru wymagania 
 podstawowe.   
[3] PN-ISO 9002 Systemy jakości.  Model zapewnienia jakości w projektowaniu,  pracach 
rozwojowych, produkcji, 
[4] PN-M-69009 Spawalnictwo- Zakłady stosujące procesy spawalnicze -Podział,  
[5] PN- EN 45001 Ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych.  
[6] PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność.   
[7] PN-EN 729-1 Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i 
stosowania.   
[8] PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w 
spawalnictwie.   
[9] PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w 
spawalnictwie.  
[10] PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w 
spawalnictwie. 
[II]PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością-.Wytyczne do planów jakości 
[12] Anulowano 
[13]Anulowano 
[14]Anulowano 
[15]Anulowano 
[16]Anulowano 
[17] PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych. 
[18] PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
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[19 ]PN-M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
[20] PN-M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na catej długości. 
 [21 PN-M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych. 
 [22] PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
 [23] PN-M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
 [24] PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
 [25] PN-M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
 [26] PN-M-62018 Podkładki klinowe do ceowników. 
 [27] PN-M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych. 
 [28] DIN 7990 Śruby zwykłe 
 [29] DIN 6914 Śruby o wysokiej wytrzymałości 
 [30] PN-82/B-2000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 [31] PN-82/B-2001 Obciążenia stałe 
 [32] PN-82/B-2003 Obciążenia technologiczne. 
 [33] PN-77/B-2010 Obciążenia śniegiem. 
 [34] PN-80/B-2011 Obciążenia wiatrem. 
 [35] PN-86/B-2015 Obciążenia temperaturą. 
 [36] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 [37] PN-99/B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 [38] Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych ITB. 
 [39] PN-B 01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
 [40] PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukq'i metalowych 
 [41] PN-ISO 5261/Ak Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 
 [42] PN-ISO 4464 Toleranqe w budownictwie-Związki miedzy różnymi  rodzajami odchyłek tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. 
 [43] PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
 [44] DIN 55928 Ochrona przed korozją budowlanych elementów stalowych przez nanoszenie powłok. 
[45] PN-H-97051 Ochrona przed korozją-Przygotowanie powierzchni stali i żeliwa do malowania- 
[46] PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie  przygotowania 
niebezpiecznych podtoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. 
 [47] PN-ISO 8501-1/Ad1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niebezpiecznych podtoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powtok.( Dodatek Ad1) 
 [48] PN-H-97052 Ochrona przed korozja^-Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do 
matowania-Ogolne wytyczne. 
[49] PN-H-97053 Ochrona przed korozją-Malowanie powierzchni stalowych-Ogólne wytyczne. 
[50] PN-ISO 8503-1 Przygotowanie podtoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny 
powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. 
[51] PN-ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podtoży stalowych po obróbce strumieniowo- 
ściemej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściemej. 
Sposób postępowania z użyciem wzorca. 
[52] PN-ISO 8503-3 Przygotowanie podtoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podtoży stalowych po obróbce strumieniowo- 
 ściernej. Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu 
powierzchni. Sposób postępowania z użyciem mikroskopu. 
[53] PN-ISO 8503-4 Przygotowanie podtoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podtoży stalowych po obróbce strumieniowo- 
ściemej. Metoda kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni. 
Sposób postępowania z użyciem przyrządu stykowego. 
[54]   PN-EN ISO 1513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań. 
[55]   PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
[56]   PN-80/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
[57] PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz  
przyczepności międzywarstwowej. 
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[58] PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zanieczyszczenia pokryć w wyniku  
działania czynników atmosferycznych. 
[59] PN-EN ISO 1463 Powłoki metalowe i tlenkowe. Pomiar grubości powłok. Metoda  mikroskopowa, 

10.2. Normy uzupełniające opracowanie 

[60]   Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie  
obniżonych temperatur.   
[61]   PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie -Cynk, 
 aluminium i inne stopy.   
[62]   PN-EN 25817 ,PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo-Wytyczne do określania 
 poziomów jakości według niezgodności spawalniczych.   
[63]   PN-EN   26520   , PN-ISO   6520   Klasyfikacja   niezgodności   spawalniczych   w   złączach 
 spawanych metali wraz z objaśnieniami.  [ 
64]   PN-H-04623  Ochrona   przed   korozja^Pomiar  grubości   powłok   metalowych   metodami 
nieniszczącymi. 
[65]   PN-H-04650 Klasyfikacja klimatów-Rodzaje wykonania wyrobów technicznych.   
[66]   PN-H-04651   Ochrona  przed  korozja^Klasyfikacja  i określenie  agresywności  korozyjnej 
środowisk. 
[67] PN-H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejąca-Gatunki.  
[68] PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymatości-Gatunki. 
[69] PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia-Gatunki. 
[70] PN-H-84020 Stal określonego zastosowania-Stal na rury-Gatunki. 
 [71 PN-M-02105 Podstawy zamienności-Układ tolerancji i pasowań-Pola tolerancji i odchyłki 
[72]   PN-M-69008 Spawalnictwo-Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
[73]   PN-M-69009 Spawalnictwo-Zakłady stosujące procesy spawalnicze-Podział. 
 [74]    PN-M-69011 Spawalnictwo-Złącza spawane w konstrukcjach stalowych-Podział i wymagania. 
[75]   PN-M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych-Rowki do spawania. [ 
76]   PN-M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych- 
 Przygotowanie brzegów do spawania.   
[77]   PN-M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych-Przygotowanie 
brzegów do spawania. 
[78]   PN-M-69017 Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych-Rowki do spawania.   
[79]   PN-M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo. [ 
80]   PN-M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.  
[81]   PN-M-69420 Spawalnictwo-Druty lite do spawania i napawania stali.  
[82]   PN-M-69430 Spawalnictwo-Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania- Ogólne 
 wymagania i badania.   
[83]   PN-M-69433 Spawalnictwo-Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i 
 stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.  
[84]   PN-M-69434 Spawalnictwo-Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskostopowych 
 przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach.   
[85]   PN-M-69751 Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych. [ 
86]   PN-M-69772   Spawalnictwo-Klasyfikacja   wadliwości   złączy   spawanych   na   podstawie  
radiogramów.  [ 
87] PN-M-69774 Spawalnictwo-Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-100 mm -Jakość  
powierzchni cięcia.  [ 
88] PN-M-69775 Spawalnictwo-Wadliwości złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. [ 
89] PN-M-69777 Spawalnictwo-Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników 
badań ultradźwiękowych. 
[90]   PN-M-82002 Podkładki-Wymagania i badania.   
[91 ]   PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki.  
[92]   PN-M-82903 Nity-Wymagania i badania.  
[93]   PN-M-83000 Sworznie-Wymagania i badania.  
[94]   PN-B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli,  
[95]   PN-B-03020 Grunty budowlane,  
[96]   PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze, określenia, podział i parametry główne, 
[97]   PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze, (stojakowe z rur),   
[98]   PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze, (ramowe), [ 
99]   PN-EN 12811-1-U Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy,  
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[100] PN-EN 1004 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych,   
[101] PN-EN 759:2000. Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie,   
[102] PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - 
 Ogólne wymagania i badania,   
[103] PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie - Klasyfikacja,  
[104] PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego,   
[105] PN-73/M-69355, Topniki do spawania i napawania łukiem krytym,  
[106] PN-82/M-82054.20 - Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-ISO 6707-1  Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, 
oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 118 

 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

 
Kod: 45261320-3 

Opis: Kładzenie rynien 
 

 

 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, 
oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 119 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich okien, kominów, dachu, rynien , rur 
spustowych , attyk  przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST AB01 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Obróbki blacharskie 

2.2.1. Obróbki systemowe attyk z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,8 mm  

W skład systemu wchodzą: 

• Wąsy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej 
do mocowania obróbki i wyrobienia odpowiedniego spadku przewidzianego projektem mim. 1%. 

• Kątowniki wzmacniające 
Wykonywane na budowie 
Wymagania: 
- materiał blacha stalowa ocynkowana 
- grubość 0,8 mm 

• Płyty OSB  
gr. 18 mm 
Wymagania:  
wg ST AB16 

• Klej bitumiczny  
Wymagania: 
przeznaczenie do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obróbek blacharskich z 

blach ocynkowanych, tytanowo-cynkowych, aluminiowych, do typowych 
podłoży stosowanych w budownictwie 

wytrzymałość spoina ma spełniać wymagania normy Din 1055, 
wytrzymałość na oddzieranie  >0,32 kN/m 
wytrzymałość na odrywanie  >33 kN/m² 
wytrzymałość na ścinanie  >0,2 kN/m² 
stabilność 110oC 
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Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejąco uszczelniająca dodatkowo zabezpiecza spodnie 
powierzchnie blach przed korozją. Jest odporny na oddziaływanie spalin przemysłowych, glonów, wód 
słonych i opadowych. Ma właściwości grzybobójcze i antykorozyjne.  

• Blacha tytanowo-cynkowa 
Wymagania: 
- gęstość 7,2 kg/dm3 
- współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K 
- grubość metalu  0,8 mm 
- waga 5,76 kg/m, szer. 1000 mm 

Zastosowanie: 
wszystkie attyki, kominy  murki i zwieńczenia dachowe (wg rysunków szczegółowych), 

2.3. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej  

Rynny systemowe prostokątne z łączeniem na wcisk o wymiarach wg projektu 
 

Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom  aprobat technicznych i certyfikatów.  

Zastosowanie:  
dach i daszki budynku użyteczności publicznej 

2.4. Rury spustowe z krućcami, koszami odpływowymi, kolankami i wylewkami z 

blachy tytanowo-cynkowej  

Rury spustowe okrągłe o wymiarach: 
- średnica wew.  80-100 mm 
- pozostałe elementy wg systemu wybranego producenta.  

Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatów. 

Zastosowanie:  
dach budynku użyteczności publicznej 

2.5. Szynowy system mocowania rynien (B.08.RYN.003) 

- Szyna rynnowa w kształcie litery C z łączeniem na wcisk z blachy tytanowo-cynkowej  

Zastosowanie:  
dach budynku użyteczności publicznej 

2.6. Obejmy (B.08.RYN.004) 

Obejmy z tytan-cynku do rur spustowych Ø 80-100 mm, o wymiarach stosowanych w systemie 

Zastosowanie:  
dach budynku użyteczności publicznej 

2.7. Kantówka (B.04.TAR.001) 

Kantówka z drewna iglastego: 
- impregnowane ciśnieniowo, 

- przeciwwilgociowo, 
- przeciwgrzybicznie, 

- wymiary wg rysunków. 

Zastosowanie: 

przy obróbkach blacharskich 

 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z: 
1. elektronarzędzi 
2. rusztowań 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne 
na działanie wiatru. 
Unikać należy: 
1. przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
2. przekroczenia punktu rosy, 
3. składowania na wilgotnym podłożu, 
4. transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
5. zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót blacharskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości 
pochylenia. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji.  

Wykonanie obróbek: 
Do attyk, murków i zwieńczeń dachowych zamontować mechanicznie co min 50 cm elementy 
mocujące (wąsy systemowe ze stali ocynkowanej), pamiętając o wyregulowaniu zgodnych z projektem 
spadków min 1%. . Ułożyć płyty OSB i przytwierdzić za pomocą wkrętów systemowych do wąsów. Na 
płyty OSB nanieść za pomocą szpachli zębatej klej bitumiczny do klejenia blach. Następnie zaczepić 
obróbki z blachy ocynkowanej za wąsy systemowe.  
Przy klejeniu obróbek blacharskich składających się z długich odcinków blach wymagane jest 
wykonanie dylatacji. Prawidłowe prace polegają na przyklejeniu blach kompensacyjnych o szerokości 
co najmniej 10 cm i takim samym profilu jak blachy nawierzchniowe. Ich zadaniem jest uszczelnienie 
złącz oraz kompensacja zmian długości termicznych blach nawierzchniowych. Kolejna czynność to 
przyklejenie blach nawierzchniowych do blach kompensacyjnych. Odstęp pomiędzy blachami 
nawierzchniowymi uzależniony jest od temperatury otoczenia w momencie wykonywania prac oraz 
współczynnika rozszerzalności termicznej zastosowanego materiału. Odstęp dylatacyjny powinien 
wynosić od 10 do 15 mm. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z instrukcją producenta produktu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000.  
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6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 

6.4. Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany 
w normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności: 

1. zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

2. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

3. prawidłowości wykonania . 

4. wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinięciu bez 
uwzględniania zakładów. 
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy usztywniające oblicza się w 
metrach bieżących. 

Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej 
krawędzi, a dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub – 
w razie jej braku – od spodu kolanka do wierzchu rynny.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiadać normie PN-61/B-10245 „Roboty 
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze”. 

8.2.Odbiór robót blacharskich 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
1. wymiarów 
2. rozstawu i wykonania rynien 
3. połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 
4. rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 
5. usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 

pokrycia 
6. spadku i szczelności rynien 
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7. zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać się przez 
rynny)  

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 
8. wymiarów 
9. rozstawu i wykonania rur spustowych 
10. połączeń ich w złączach pionowych i poziomych 
11. szczelności 
12. umocowania ich w uchwytach 
13. prostoliniowości 

Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony 
protokołem, który zawiera: 

14. ocenę wyników badań 

15. wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

16. stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących 
wiatru” 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1: „Pokrycia 
dachowe, wydanie ITB – 2004r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

 
Kod: 45432000-4 

Opis Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

Kod: 45432100-5 

Opis: Kładzenie i wykładanie podłóg 
 

 

 

 

 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ, 

POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin i wykładzin z z płytek ceramicznych i wykładzin PCV. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych i wykładzin PCV, które stanowią 
warstwę ochronną, do których wykonania zostaną użyte wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Płytki gresowe 

 wymiary wg projektu  

 kolor wg zestawienia 

 antypoślizgowe klasy R10 

 powierzchnia gładka, matowa 

 twardość powierzchni 6% 
Zastosowanie:  
Wykończenie posadzek wg rysunku. 

2.3. Zaprawa klejowa elastyczna 
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką 
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury. 
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Zużycie  1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6 

kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zależności od 
ceramiki i sposobu układania) 

2.4. Fuga 
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej 
obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.  
Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +30 oC 
Czas przydatności do użycia ok. 2h  
Zużycie  ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 – (przy płytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm 

szer. spoiny) 

2.5. Silikon uniwersalny  

Gotowy do użytku, przystosowany do nakładania pistoletem do wyciskania, środek uszczelniający o 
działaniu grzybobójczym. 
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Temperatura stosowania  +5 oC ÷ +40 oC 
Odporność na temperatury -50 oC ÷ +150 oC, w wodzie do +80 oC 
Szerokość/głębokość spoiny min 10mm/8mm, max 20mm/12mm 
Zużycie  fuga 10mm/10mm – 310 ml/3,1 m  

2.6. Wykładzina z tworzywa sztucznego PCV 

Jako posadzki z wykładzin izolujących należy zastosować wykładziny z rolki, PCW, homogeniczne, 
wzmocnione poliuretanową warstwą ochronną, grubości warstwy ścieralnej min. 2mm. Wykładziny 
łączone poprzez spawanie lub zgrzewanie. Cokoły w pomieszczeniach z wykładzinami wykonać z tej 
samej wykładziny poprzez wywinięcie na ścianę na wys 10cm, bez cięcia na styku cokołu ze ścianą. 
Wykładzina   zbliżona kolorystyką do NCS S3000 N 
 

Parametry techniczne wykładziny 

 wykładzina homogeniczna w grupie T , z chemicznie odpornym zabezpieczeniem powłokowym, 
nadającym wykładzinie odporność na zaplamienia, w tym chemiczne, wykładzina nie wymagająca 
dodatkowych zabezpieczeń i akrylowania. 

 grubość całkowita wg EN 428 2.0 mm 

 grubość warstwy ścieralnej wg  EN 429 2.00 mm 

 waga wg EN 430 2600 g/m2 

 Norma /Specyfikacja produktu - EN 649 

 Klasyfikacja europejska  - EN 685 klasa 34-43 

 Klasowość K- klasa K5 

 klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 
 opór elektryczny EN 1081 Ω  109 

 antypoślizgowość  DIN 51130 R9 

 antyelektrostatyczność wg  EN 1815 kV <2 

 odporność na ścieranie wg EN 660.2  ≤2.0 mm3 

 grupa ścieralności wg EN 649 T 

 stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤0.4% 

 wgniecenia resztkowe 0.02 mm 

 przewodność termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K) 

 odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni 

 odporność chemiczna EN 423 -Bardzo wysoka 

 Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne – brak wzrostu 
 Emisja substancji lotnych  TVOC after 28 days ISO 16000-6< 100 μg/ m3 

 

2.7. Klej elastyczny do wykładzin  

Do przyklejania wykładzin winylowych należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe 
połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na wykładzinę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

 narzędzia lub urządzenia do cięcia wykładzin z tworzywa sztucznego, 

 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 

 wałki dociskowe, 

 frezarka ręczna lub mechaniczna, 
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 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomice 

 wkładki dystansowe, 

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Płytki ceramiczne w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Wykładziny i okładziny z tworzyw sztucznych należy przewozić opakowane, zamkniętymi środkami 
transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do wykonania okładzin i wykładzin ceramicznych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy 
zakończyć: 

 wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 

 podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury) 

 roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

 wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub 
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-
kartonowych.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć i 
ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
Podłoże z tynku w zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinno spełniać wymagania zawarte w 
ST „Tynki zwykłe wewnętrzne”. 
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, 
pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń. 

5.4. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych 

5.4.1. Okładziny  

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną 
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. 
Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Zaprawa 
klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. 
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Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 
mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin 
między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania. Nadmiar masy zebrać ukośnie dodo spoiny. Po stwardnieniu masy w spoinach 
oczyścić powierzchnię gąbka z dużą ilością wody. Po wyschnięciu i stwardnieniu masy fugowej wytrzeć 
powierzchnię płytek ściereczką. 
Krawędzie powierzchni okładziny w trakcie układania wykańczać listwami z polipropylenu w kolorze 
płytek ceramicznych.  

5.4.2. Wykładziny 

Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt 
nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w 
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana w linii wodorozdziału. Na gotowym podłożu układać płytki ceramiczne przy zastosowaniu 
elastycznej zaprawy klejowej, podobnie jak okładzin ścian. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
elastycznej zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 10 minut. Warstwa 
zaprawy klejowej pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm. 
Spoiny powinny być dokładne wypełnienie fugą. Aby szerokość spoin była jednakowa, należy podczas 
układania płytek użyć odpowiednich wkładek dystansowych. Po związaniu kleju usunąć wkładki i 
wypełnić fugą na menisk wklęsły. 
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie więcej 
niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Szczeliny łączące i dylatacyjne wypełnić fugą silikonową, jak również szczeliny między płytkami a 
urządzeniami sanitarnymi. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w 
projekcie pochyleniu (spadku). 

5.4.3. Listwy wykończeniowe  

Pomiędzy posadzkami z różnych materiałów montować kątowniki rozdzielające w trakcie układania 
płytek ceramicznych. 

5.5. Warunki przystąpienia do wykonania okładzin i wykładzin typu tarkett 

Do układania wykładzin podłogowych PCV można przystąpić po:  

 zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych włącznie oraz prac instalacyjnych 

 wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 

 sprawdzeniu urządzeń grze4wczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. 
W pomieszczeniach , w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac 
dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub zawilgocenia 
ścian lub podłoża. 
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

 temperatura otoczenia 17 - 25oC 

 temperatura podłoża 15 - 22oC 

 względna wilgotność powietrza max 75% 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

 sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory są zgodne 
z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 

 wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montażem pozostawić w 
pomieszczeniu, w którym będzie układana wykładzina i panują warunki opisane wyżej. Wykładzinę 
na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

W pomieszczeniach 1.02, 1,06, 1.10 należy podłogę z płytek ceramicznych zabytkową 
wyszczególnioną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w zaleceniach zabezpieczyć na czas  
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robót demontażowych, tak aby nie uległa uszkodzeniu. Posadzkę wokół ww płytek tak należy 
przygotować, aby po zamontowaniu posadzki wg zestawienia uzyskać jeden poziom. W 
Pomieszczeniu 1.02, i 1.10  na przygotowane podłoże ( wylewka i zabezpieczone płytki zabytkowe) 
układane będą panele PCV, różnicę poziomów w progach należy zniwelować listwa wyrównawczą  ze 
stali kwasowej lub aluminium. 
Podłoże pod wykładziny z tworzyw sztucznych musi być: 

 wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg 

 suche (max dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzonego metodą CM nie może 
przekraczać 2,5%, 

 bez rys i spękań (wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do montażu 
wykładzin), 

 gładki (na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona 
za pomocą masy wyrównawczej), 

równe oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowości nie może 
przekraczać 1 mm na  

 odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ), 
czyste i nie pylące (powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń, jak farby, 
zaprawa, lepik itp 

5.6. Wykonanie wykładzin podłogowych typu tarkett 

Do montażu wykładziny można przystąpić jeżeli spełnione są warunki dotyczące podłoża i otoczenia. 
Na przygotowanym podłożu wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym 
projektem. 
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 
położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju 
zalecanego przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. W tym 
celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 
przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy 
ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałożenia) należy 
dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem 
dociskowym o ciężarze ok. 50 –70 kg. 
Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 
Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg należy wykonać poprzez łączenie styków wykładziny za 
pomocą sznura spawalniczego oraz wykończenie brzegów przez wywinięcie wykładziny na cokół lub 
listwą przypodłogową. 

 

Spawanie na gorąco. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin po przyklejeniu wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspojenia się wykładziny na stykach w skutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 
Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe 
wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o Ø 4 
mm. 
Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 
Ścinanie sznura wykonywać w dwóch etapach: 
wstępne ścinanie spawu wykonać specjalnym nożem z założoną prowadnicą lub za pomocą 
specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad 
powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonać, gdy spaw jest jeszcze ciepły. 
właściwe ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów 
wykładziny. Ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu spawu. 
Spawanie na zimno. 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów lub jeżeli 
wprowadzanie sznura zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia.  
W celu wykonania spawania na zimna należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę. 
Przykleić taśmę  (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie 
naciąć taśmę wzdłuż szczeliny. W nacięcie wprowadzić końcówkę tuby tak, aby dotykała podłoża, a 
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następnie ciągnąć powoli wyciskając żel. Po całkowitym wyschnięciu żelu ok. 30 min należy zerwać 
taśmę zabezpieczającą. 

 

. Uwagi i zalecenia końcowe 
W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne. 
Gdy podłoże usytuowane jest bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładziny, jeżeli nie 
wykonano izolacji przeciwwilgociowej. 
Wykładzinę należy chronić przed długim kontaktem z czarną gumą (podkładki pod meble, regały, 
sprzęt sportowy itp.) ponieważ zostawia na niej czarne lub żółte plamy. 
Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie, powierzchnię 
zabezpieczać przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem. 
Nie układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych. 
Chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. 
W przypadku stosowania materiałów takich jak grunty, kleje, listwy montażowe innych producentów niż 
wykładzin należy stosować się do zaleceń producentów tych materiałów. 
W celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzać autoryzowanemu wykonawcy 
podłóg z wykładzin PCV. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 

 
Konserwacja. 
Wykładziny eksploatowane w miejscach o dużym natężeniu ruch należy prawidłowo i regularnie 
konserwować. W tym celu należy wykonać: 
czyszczenie początkowe -  po ułożeniu powierzchnię wykładziny dokładnie zmyć środkami do 
czyszczenia wykładziny PCV 
pierwsza konserwacja – po umyciu i wyschnięciu wykładzinę zakonserwować nakładając minimum 
dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji, 
konserwacja bieżąca – zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji polegającej na 
zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem środka do konserwacji w rozcieńczeniu 0,5 – 2,0 %,  
konserwacja okresowa – w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach komunikacyjnych warstwa 
ochronna szybciej się ściera niż w innych miejscach. Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną powłokę 
ochronną całkowicie usunąć nanosząc środek zmywający. Następnie całą posadzkę dokładnie umyć i 
ponownie zakonserwować nanosząc minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

 PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 

 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
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 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie 
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na 
całej dł. łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków, 

 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 
być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 

3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2). 
Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych ścian. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna 
być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane 
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są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 przyczepności do podłoża 

 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

 szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
5 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 

Instrukcje montażu wykładzin z PCV wydana przez producenta 

Karty techniczne produktów 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłok malarskich oraz okładzin ściennych z płytek ceramicznych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich i okładzin ściennych z wykładziny PCV  z płytek ceramicznych do, 
których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1. Podkładowa farba gruntująca 

Kolor        biały 
Wygląd powłoki      matowa 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]   3000÷5000 
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]     1,440÷1,540 
Zawartość części stałych, [%wag]    54,0÷59,0 
Ilość warstw       1 

2.2. Farba lateksowa  

Wodorozcieńczalna farba lateksowa, odporna na szorowanie przeznaczona do wykonywania gładkich i 
bardzo odpornych na uszkodzenia powłok malarskich. 
klasa odporności na szorowanie na mokro - 2 
bardzo dobre właściwości dyfuzyjne 
zdolność krycia - klasa 2 
Dane techniczne: 
Kolor    wg zestawienia  
Wydajność   ok. 150 ml/m2 
Gęstość   ok. 1,2 g/cm3 
Stopień połysku  półmat 
Przechowywać w temperaturze powyżej 0oC.2.2. 
Zastosowanie: ściany pomieszczeń oraz ściany pomieszczeń higienicznosanitarnych powyżej okładzin 
z płytek ceramicznych 

2.3. Farby akrylowe 

Farba akrylowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Kolor        biały 
Wygląd powłoki      matowa 
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Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]   4000÷16000 
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]     max. 1,600 
Zawartość części stałych, [%wag]    min. 50,0 
Ilość warstw       1-2 

Zastosowanie: sufity wewnątrz pomieszczeń. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  
Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Farby 
chlorokauczukowe do malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.  

Powierzchnie betonowe powinny by ć oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz 
tłustych plam i kurzu. 
Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami 
(posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość 
odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 

Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą 
wydano aprobatę techniczną. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 
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 w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0oC, 
- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

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

Tbl 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża, 

w % masy 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

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

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz 
armatury oświetleniowej, 

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

została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: - 

- wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w pkt 5.4. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze 
względu na niską wydajność;  

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie 
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  
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 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w 
podłoże.  

Nakładanie wałkiem  

• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 
prostotę i dużą wydajność;  

• Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 
nierówności podłoża. 

Natrysk powietrzny  
1. Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
2. Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu. 

5.5.1. Wykonanie powłoki malarskiej farbą lateksową 

Farbę nakładać pędzlem lub natryskiwać urządzeniem typu airless. Warstwę gruntującą wykonywać 
farbą rozcieńczoną max. 10% wody a warstwę wierzchnią rozcieńczoną max 5% wody. Malowanie 
można wykonywać przy min temperaturze 5oC dla otoczenia i podłoża. W celu uniknięcia różnic 
kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu 
metodą „mokrym w mokre”. 
Nowe tynki wapienno cementowe powinny być malowane po 2-4 tygodni od położenia Miejsca naprawy 
tynku muszą być dobrze związane i suche.  
Płyty gipsowo-kartonowe malować po uprzednim zeszlifowaniu nadmiaru szpachlówki i zagruntowaniu. 
Całkowicie opróżnione pojemniki zutylizować a resztki materiału po wyschnięciu potraktować jako 
odpady budowlane 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki 
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni 
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora. 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności o ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach: 

- po otrzymaniu protokołów ich przejęcia - tynków 
- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu.  

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoży 
cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 
Ocenie podlega: 
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta 

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 
kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na 
szmatce ślady farby 

- przyczepność powłoki  
– na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 

– na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409 
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana  
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do 
Dziennika Budowy. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2.Odbiór robót malarskich 

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
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Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
1. pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z 

projektem 
2. protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
3. stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
1. zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
2. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
3. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.10. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowane. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z kostki betonowej i różnych nawierzchni żwirowych 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza ST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  
nawierzchnia asfaltowa 
nawierzchnia z kostki betonowej szarej jezdnej + parkingi 8 cm 
nawierzchnia z kostki betonowej szarej pieszej - 6 cm 
nawierzchnia z płyt betonowych szarych typu quadro libet 6x20x30cm - piesza 
nawierzchnia z płyt betonowych szarych quadro libet 8x20x30cm - jezdna 
nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej jezdnej 8cm 
nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej pieszej 6cm 
nawierzchnia z otoczaków piesza 
nawierzchnia żwirowa na tereny utwardzone jezdne i piesze 
schody terenowe z kostki betonowej 
do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2 Asfalt Drogowy 

Należy stosować asfalt drogowy 50/70 (warstwa ścieralna) dla kategorii ruchu KR-1 wg PN-EN 
12591:2004. Dla każdej dostawy (cysterny) wymagana jest deklaracja zgodności z PN-EN 12591:2004. 
Nie zezwala się na mieszanie asfaltów z różnych rafinerii.  

2.3. Kruszywo 

Do betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 „Kruszywo do mieszanek 
bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz wymagań technicznych „Kruszywo do mieszanek 
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych” WT-1 „Kruszywa 2008” 
według tablic 3.1., 3.2 i 3.3 WT-1 Kruszywa 2008, część 2, zgodnie z kategorią  ruchu KR-1. 
 

2.4.Środek adhezyjny  

Należy stosować środek adhezyjny posiadający aprobatę IBDiM lub innej upoważnionej instytucji. 
 

2.5. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności i  
- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, 
oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 142 

 

- 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. 

2.6. Woda  

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.7. Cement 

Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1008:2004.  

2.8. Kruszywo na podbudowę 

Tłuczeń kamienny  
Kruszywo łamane 

2.9. Betonowa kostka brukowa 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego 
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej, w 
zakresie: 
- wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, 
- wytrzymałości na ściskanie,  
- nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu, 
- ścieralności. 
Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-
06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501. 

2.9.1. Kostka betonowa na ciągi piesze 
Kostka betonowa typu Bauma lub równoważna, w kolorze szarym 10x20x6 cm 6,0cm 

2.9.2. Kostka betonowa na ciągi jezdne 
Kostka betonowa typu Bauma lub równoważna, w kolorze szarym 10x20x8 cm 8,0 cm 

2.9.3. Tolerancje 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości  3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości  5 mm. 
 

2.9.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartości 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
średnia z sześciu kostek 
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co 
najmniej 10 kostek). 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, w procentach, co najwyżej 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, wg PN-
88/B-06250: 
-pęknięcia próbki 
-strata masy, w procentach, co najwyżej 
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości na zamrażanych, w procentach, co najwyżej 

 
brak 

5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, co 
najwyżej 

4 

2.10. Obrzeża i krawężniki betonowe  

2.10.1. Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe powinny być gatunku I-G1 i wymiarach 8x30 cm.  
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2.10.2. Krawężniki betonowe 
Krawężnik betonowy 30x15 cm na ławie betonowej 15 cm z betonu B15 

2.10.3. Wymagania 

Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-88/B-06250: 

- nasiąkliwość  5%, 
- beton klasy B-25, 
- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8, 
- mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.      
Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie., których głębokość nie może przekraczać 5 mm. 
Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych 
powinny być bez szczerb. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy Nr 1. 
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia 
lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni i 
krawędziach elementu. Pomiar długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie kształtu i 
wymiarów elementów należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W 
razie wystąpienia wątpliwości Inspektor nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.   

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży i krawężników 

Rodzaje wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 

Gatunek 1 

1 2 4 

Elementy 
betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, w mm  2 

Szczerby I uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

Ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) mm  

Niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe 
powierzchnie:  

 

Liczba max 2 

Długość, mm, max 20 

Głębokość, mm, max 6 

 

2.11. Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy 
uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i 
PN-B-11113 , a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podkładów 

Przy wykonywaniu podkładów Wykonawca powinien korzystać z: 
- wibratora płytowego z osłoną 
- przenośnych zbiorników na wodę, 
- elektronarzędzi 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na paletach transportowych 
producenta. 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać na 
środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy 
Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu. Beton 
towarowy należy transportować betonowozami.  
Wszystkie materiały przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Zaprawę (samopoziomujący jastrych anhydrytowy) należy chronić przed wilgocią, przewozić i 
przechowywać w suchych warunkach, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres 
przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w suchych warunkach, na paletach, 
w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Koryto pod nawierzchnie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może 
być mniejszy od 1,03 wg normalnej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości 
wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 

5.3. Podbudowa 

Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna nakładana jest na wcześniej zagęszczone istniejące 
podłoże. Grubość podbudowy zależy od rodzaju podkładu, ale przede wszystkim również 
od oczekiwanego natężenia ruchu kołowego. Dla ciągów pieszych i posesji prywatnych wystarcza 
na ogół grubość ca. 20 cm, dla większego i dużego obciążenia nawierzchni z reguły grubość 
podbudowy wynosi 30-40 cm. Należy użyć mrozoodpornego materiału o uziarnieniu fi 40 mm jak żwiru, 
tłucznia itp. Materiał ten na całej grubości jest wstępnie ubity i na końcu zagęszczony. W przypadku 
istniejącej podbudowy typu: beton, asfalt, itp. stosujemy tylko podsypkę piaskową lub żwirową 
o grubości 3-5 cm. 

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa 

Na zagęszczonej podbudowie zasypuje się piasek, najlepiej odsiany żwir o frakcji 5 mm (największe 
ziarna do 7 mm). Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy 
współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. Zawartość cementu do piasku w stosunku 1 : 4 
Podłoże kostki należy tak wyrównać listwą niwelującą, aby kostka przed zawibrowaniem była o 1 cm 
wyżej od planowanego poziomu. Podłoże następnie ulega zagęszczeniu poprzez zawibrowanie 
ułożonej kostki. Dzięki temu niwelowane są tolerancje wysokości kostki. Podłoże przed ułożeniem 
kostki jest dokładnie plantowane i wyrównywane. 

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Przed układaniem kostki należy sprawdzić zgodność dostawy z zamówieniem oraz zwrócić uwagę na 
uszkodzenia transportowe. Układanie następuje zasadniczo z miejsca już ułożonej kostki, przez co 
unika się zdeptania wygładzonego podłoża. Dla optymalizacji kombinacji kostkę należy pobierać 
do układania jednocześnie przynajmniej z trzech palet, dzięki temu można niwelować nieznaczne 
odchylenia kolorystyczne na dużych powierzchniach, które są wynikiem zmienności barwy surowców. 
Kostka jest produktem z surowców naturalnych i podlega takim samym zmianom odcieni kolorów. 
Układanie poszczególnych rzędów należy regularnie kontrolować sznurem lub łatą a ewentualne 
odchylenia korygować. 
Wibrowana może być kostka tylko sucha. Przed wibrowaniem należy dokładnie wypełnić fugi suchym 
drobnym piaskiem a powierzchnię kostki dokładnie wyczyścić, następnie zawibrować wibratorem 
z podkładką gumową aż do momentu uzyskania stałego poziomu powierzchni. Jeżeli nie przewiduje 
się bocznych ograniczeń, przed zawibrowaniem muszą być wykonane boczne zabezpieczenia przed 
przesuwaniem się tej kostki. Po zawibrowaniu powierzchni może okazać się konieczne ponowne 
uzupełnienie piasku w fugach lub ich zamulenia. 
Właściwie ułożona kostka brukowa jest elastycznie związana ze sobą fugami. Pojedyncze obciążenia 
kostki w ruchu kołowym są przez to płasko przenoszone na podłoże. Dlatego też niezmiernie ważna 
jest jakość wykonanego podłoża. Ułożona kostka może być tak dobra jak jej podłoże, gdyż zawodność 
warstwy nośnej ma automatyczny wpływ na powierzchnię ułożonej kostki. Elastyczne wiązanie 
zapobiega z reguły uszkodzeniom powierzchni ale możliwe deformacje podłoża mogą wpływać 
na zniekształcenie powierzchni kostki. 

5.6. Ustawienie obrzeży, krawężników 

Przed przystąpieniem do ustawienia obrzeży lub krawężników należy wytyczyć linię obrzeża 
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 
Drogi obramowane krawężnikiem betonowym 30x15 cm na ławie betonowej 15 cm z betonu B15.  

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. 
Ławy betonowe ustawiać na podsypce piaskowo – cementowej gr. 5 cm. Krawężniki ustawiać ze 
światłem 10 mm.  
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu.  

Wysokość obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 56 cm.  
Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana 
obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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5.7. WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ 

Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-
04481 [1]. 

Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki 
lub ręcznie. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu powinna być  przejściami walca 
statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on 
określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6]. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności 
optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy 
jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą 
(zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót  

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

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej. 

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

6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla : 

- głębokości koryta ± 1 cm, 

- szerokości koryta : ± 5 cm. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu 

zgodności z Dokumentacją Projektową . 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami  niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej 
nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1 cm. 
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne 
odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.  
Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt.2.2.1. należy wykonać zgodnie z ustaleniami PN-

80/B-10021. Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać  1 cm. 

Dopuszczalne odchylenia linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż  1 
cm. 

6.4. Ocena badań 

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
wymienionych w p. 6.3. okażą się pozytywne. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka przedmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego obrzeża lub krawężnika 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, nawierzchnie nie powinny być odebrane. 

- nawierzchnie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć nawierzchnię i ponownie 

wykonać. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

- PN-EN 1008:2004 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 

- DIN 1851 Kostka brukowa z betonu 
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- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.  

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.2. Inne materiały 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 

Karty Techniczne i instrukcje wykonania robót poszczególnych producentów. 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) – Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elewacji z blachy perforowanej tytanowo-cynkowej  ( druga skóra )i okładziny HPL z nadrukiem na 
konstrukcji wsporczej w budynku użyteczności publicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu fasady tytanowo-cynkowej na konstrukcji wsporczej obiektu, do których zostały użyte 
materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

roboty budowlane przy wykonywaniu fasady  – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem i montażem paneli fasadowych na konstrukcji wsporczej zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym. 

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił. 

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję. 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników. 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza. 

blacha - cienki, sztywny, płaski wyrób metalowy. 

płyty HPL -to wysokociśnieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty HPL, obustronnie odporne na 
zewnętrzne warunki.  

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do 
jego długości. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST AB01 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Konstrukcja nośna  

Konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji wykonana z kształtowników stalowych walcowanych IPE 160, 
ocynkowanych malowanych antykorozyjnie i z rur stalowych walcowanych 100x100x4 mm malowanych 
antykorozyjnie. Wsporniki mocowane do ścian zewnętrznych hali w rozstawie poziomym ok. 156 cm. Do 
słupów fasady z rur opartych na wspornikach HEB mocowane blachy fasadowe. Szczegóły wg ST 
konstrukcji stalowej. 
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2.3. Elementy mocujące 

Mocowanie elementów nośnych fasady kotwami chemicznie wklejanymi metalowymi, zwymiarowanymi 
dla przeniesienia sił powstających od obciążeń poziomych i pionowych. Szczegóły wg ST konstrukcji 
stalowej. 

2.4. Blacha fasadowa tytanowo-cynkowa perforowana gr. 2,0 mm  

Blacha fasadowa tytanowo-cynkowa perforowana w arkuszach wg projektu grubości 2,0 mm w kolorze 
naturalnym. Arkusze kształtowane w kasety wg rysunków szczegółowych. Wielkość perforacji wg 
projektu. Gęstość perforacji należy uzgodnić z Projektantem na etapie realizacji inwestycji. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe paneli z blach tytanowo-cynkowych nie mogą przekraczać odchyłek dopuszczalnych 
jak dla materiału wyjściowego określonych dla blach aluminiowych w normie: 
 PN-EN 485-3:2003 (U)  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 3:  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych, 
PN-EN 603-3:2002   Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do kucia przerobiony  

plastycznie. Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu na  
gorąco. 

Szczegółowe wymagania dotyczące blach okładzinowych określone są w aprobatach technicznych ITB, 
stwierdzających ich przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.5. Płyty HPL 

• Dekoracyjne płyty elewacyjne w kolorze ciemnym kawowym – brązowym, imitująca drewno, na 
stelażu aluminiowym, montowanymi z pustką wentylacyjną, z ociepleniem z wełny mineralnej 
łatwość obróbki, montażu 

• łatwość utrzymywania czystości i sterylności 

• odporność na działanie wody i pary wodnej 

• odporność na działanie promieni UV 

• odporność na butwienie i korozję 

• wysoka udarność 

• wysoka odporność chemiczna 

2.6. Wkręty 

Montaż blach odbywać się za pomocą połączeń rozłącznych śrubowych lub nitów (wg. producenta). 
Wkręty powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu wg normy: 
PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z  

wgłębieniem krzyżowym.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST AB01  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót fasadowych 

Wykonywanie robót fasadowych należy wykonywać przy użyciu rusztowania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.  

Roboty z rusztowań można rozpocząć po odbiorze i dopuszczeniu rusztowań do eksploatacji. Szczegóły 
wg ST rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20485-3:2003%20(U)&nw=f&t=odchyłki&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20603-3:2002&nw=f&t=odchyłki&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
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4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Blachy tytanowo cynkowe i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów fasady powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 
bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4.3. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Dla wkrętów  określony w normie PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i 
nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania fasady  powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. 

5.3. Montaż blach fasadowych  

5.3.1. Roboty przygotowawcze 

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

5.3.2. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej  powinien zostać sprawdzony przed 
przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,  
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

5.3.3. Montaż blach elewacyjnych 

Nie dopuszcza się do montażu wkrętów z uszkodzonymi łbami, wbijania wkrętów. Wiercenie lub 
przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani na jego 
powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworów powinna mieć metaliczny połysk, a 
krawędzie oczyszczone z zadziorów. Mocowanie (zabezpieczone antykorozyjnie) przez podkładki 
technologiczne. Wszystkie prace wykonywać ściśle wg zaleceń producenta wybranego systemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 6  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania fasady aluminiowej powinna być zgodna oraz 
z PN i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 
doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt (zgodnie z tolerancją). 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową konstrukcji nośnej i fasady jest kilogram. Mocowania konstrukcji nośnej do ścian 
konstrukcyjnych obiektu oblicza się w sztukach. Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 6 Założeń ogólnych 
KNR 2-05 Konstrukcje metalowe. 

7.3. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
Odbiór fasady  powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej, 
- sprawdzenie połączeń paneli aluminiowych między sobą i z konstrukcją przez oględziny,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów, badania prostoliniowości i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
- sprawdzenie występowania wad powierzchni wykonanej fasady przez oględziny. Powierzchnia fasady 

nie powinna wykazywać wklęsłości, wgłębień i wypukłości sfalowań, nierówności i uszkodzeń 
krawędzi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyżowym 

PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 

PN-EN 485-3:2003 (U)  Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Część 3: 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych  

PN-EN 603-3:2002  Aluminium i stopy aluminium. Materiał wyjściowy do kucia przerobiony 
plastycznie. Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu na 
gorąco 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Instrukcje montażu materiałów aluminiowych wydane przez poszczególnych Producentów  

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

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

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%2015481:2002&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-73/H-92903&nw=f&t=blachy&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20485-3:2003%20(U)&nw=f&t=odchyłki&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20603-3:2002&nw=f&t=odchyłki&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)


PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH, oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO 

USŁUGOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG 
SPOŁECZNYCH I KULTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 

 
155 

 

 
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

 

 

 
  
Kod 45212000-6 

Opis 
Roboty w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych 

i restauracyjnych obiektów budowlanych 

Kod: 45212120-3 

Opis: Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych 

 

(ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  

I OBIEKTY ZEWNĘTRZNE) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów małej architektury oraz obiektów zewnętrznych na terenie rewitalizacji przestrzeni 
publicznej przy ul Lubelskiej w Wiązownie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie  jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza ST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementy małej architektury oraz obiektów zewnętrznych: 

- stojaki na rowery ze stali kwasoodpornej 
- murki oporowe terenowe żelbetowe z elementów prefabrykowanych 
- schody terenowe z kostki betonowej 
- stopnie terenowe żelbetowe z elementów prefabrykowanych 
- kosze na śmieci 
- balustrady  i pochwyty zewnętrzne 
- ławki parkowe 
- ławki pod drzewami okrągłe 
- altana półkolista na konstrukcji drewnianej z elementami stalowymi i zadaszeniem z 

poliwęglanu 
- donice murowane  w systemie Tekno Amer Block 
- altana na konstrukcji stalowej bez zadaszenia  z siedziskami bujanymi 
- ramy drewniane z elementami dźwiękowymi 
- leżaki zewnętrzne 
- parasole na nodze bocznej z wiszącą czaszą i podstawą betonową 
- stoliki kawiarniane zewnętrzne z krzesłami 
- kosze na śmieci 
- wiata śmietnikowa z dachem płaskim, konstrukcja stalowa boki obłożone laminatem 

elewacyjnym w formie żaluzji 
- wycieraczki zewnętrzne   
- Oznaczenie odcinków jezdni jednokierunkowych, 
- znaków zakazu i nakazu, tablic informacyjnych, 
- oznakowanie wlotów podporządkowanych 
- oznakowanie miejsc postojowych dla inwalidów 
- oznakowanie terenu zaplecza Hali – tabliczka ”tylko dla pracowników i użytkowników” 
- oznakowanie parkingu dla rowerzystów i motocyklistów 
- oznaczenie postoju taxi 
- oznakowanie przejść pieszych przez jezdnię 
- oznakowanie ścieżki rowerowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 
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ogólne”  

2.2. Elementy betonowe 

Zewnętrzne elementy żelbetowe, i prefabrykowanej z betonu architektonicznego B 25 w kolorze 
szarym należy zabezpieczyć. Zgodnie z projektem należy zastosować: 

- impregnat penetrujący do betonu  
- bitumiczna emulsja gruntująca 
- bitumiczna masa powłokowa 

2.3. Elementy stalowe 

Zewnętrzne elementy  stalowe należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną  

2.4. Elementy gotowe ( mała architektura) 

2.4.1. Materiały i urządzenia. 

Wszystkie elementy małej architektury będą montowane na stałe  
w podłożu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Projektuje się ustawienie ławek o metalowych elementach nośnych  
i siedziskach drewnianych (drewno liściaste barwione)  

Wszystkie elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo  
i zabezpieczone powierzchniowo środkami nietoksycznymi.  

2.4.2. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do ustawienia elementów małej architektury powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- łopaty, 

- poziomice, 

- szpadle, 

- kielnie, 

- taczka, 

- betoniarka. 

2.4.3. Transport. 

Transport elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu elementy małej architektury muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

2.4.4. Wykonanie robót. 

Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych  
w projekcie wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta. Elementy te powinny 
być montowane trwale w podłożu, tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których 
wykonanie ustala producent. 

2.4.5. Kontrola jakości robót. 

Kontrola w czasie montażu ławek, koszy na śmieci oraz lamp parkowych polega na 
sprawdzeniu: 

- zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, 
pod względem rozmieszczenia, ilości, 

- jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, 
zgodności kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 

2.4.6. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest: 

szt. (sztuka) elementu małej architektury. 

2.5. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

2.5.1.Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego „na mokro”, 
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 z betonu zbrojonego, 

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
 Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

2.3.2. Rury stalowe ocynkowane okrągłe o średnicy ф 70 mmm bez szwu walcowane na gorąco wg 
PN-H-74219 [9] lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury oraz mieć przyspawaną 
poziomą porzeczkę 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm, 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm 
na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości 
dokładnych. 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 
mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 
65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne 
normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11]. 
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym.  

2.6. Tarcza znaku 

Tarcze znaków drogowych powinny być wykonane z: 
- blachy stalowej ocynkowanej, 
- grubości co najmniej 1,5 mm, 
- blacha obustronnie zabezpieczona przed korozją cynkiem ogniowym lub elektrolitycznym, 
- krawędzie podwójnie gięte. 

2.7. Lica znaków z folii odblaskowej 

2.7.1. Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. 
 Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania 
określone w aprobacie technicznej. 

 

2.7.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z 
tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 
niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego 
powierzchni. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie 
od tarczy bez jej zniszczenia. 
 Symbole powinny być nanoszone metodą sitodruku.  
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 lat,w 
zależności od rodzaju materiału. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, 
zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

 2 mm dla znaków małych i średnich, 

 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
 Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być 
większe w każdym kierunku niż: 

 2 mm dla znaków małych i średnich, 

 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
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W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach  4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych 
niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań 
powierzchni znaku. 
 W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 
cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż  1 mm w każdym 
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i 
całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej 
niż 5 rys  
 
szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że 
zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
 W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni 
nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub 
średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na 
każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o 
wymiarach 1200 x 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających 
przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest 
dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą 
wielkości określonych poniżej. 
 W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie 
gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 
mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W 
znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja 
tarczy znaku nie może występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 
 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą 
nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - 
według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. 

Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z 
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu 
tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.  

2.8. Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być 
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w 
pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości 

2.9. Balustrady stalowe zewnętrzne  

Balustrady stalowe z wypełnieniem z siatki zgrzewanej w ramach lub bez wypełnienia z podwójnym 
pochwytem oraz pochwyty montowane na ścianach, jako wyroby warsztatowe wykonać wg 
rysunków. 

1. Balustrada z wypełnieniem (B.06.BAL.009) 
- słupki stalowe 60x40x4 z zaślepką z płaskownika 60x8, przedłużone rurą Ø 25 gr. 4 mm, 
- pochwyt z rury stalowej Ø 82,5 gr. 4 mm,  
- przęsła – rama z płaskownika 30x2 i kątownika 35x20x2, wypełniona siatką o oczkach 

30x30 zgrzewaną z prętów Ø 4  
- rozety i kotwy wklejane (na kładce nad Drogą Zieloną) 

2. Balustrada z wypełnieniem (B.06.BAL.010) 
- słupki stalowe 60x40x4 z zaślepką z płaskownika 60x8, przedłużone rurą Ø 25 gr. 4 mm, 
- pochwyt z rury stalowej Ø 51 gr. 4 mm,  
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- przęsła – rama z płaskownika 30x2 i kątownika 35x20x2, wypełniona siatką o oczkach 
30x30 zgrzewaną z prętów Ø 4  

3. Balustrada z wypełnieniem (B.06.BAL.011) 
- słupki stalowe 60x40x4 z zaślepką z płaskownika 60x8, przedłużone rurą Ø 25 gr. 4 mm, 
- pochwyt z rury stalowej Ø 51gr. 4 mm, 

4. Balustrada bez wypełnienia (B.06.BAL.012) 
- słupki stalowe 60x40x4 z zaślepką z płaskownika 60x8, przedłużone rurą Ø 25 gr. 4 mm z 

dospawanym płaskownikiem 60x8 do mocowania pochwytu, 
- podwójny pochwyt z rury stalowej Ø 51gr. 4 mm,  

5. Pochwyt (B.06.BAL.013) 
- pochwyt z rury stalowej Ø 82,5 gr.2,64 mm, 
- wsporniki pochwytu z rury stalowej Ø 20 gr. 2,6. 

Wszystkie elementy balustrad i pochwytów malowane farbą antykorozyjną (D.01.ANT.004) wg ST 
AB26 

2.10 Murki  oporowe 

Ściany oporowe z betonu architektonicznego wg projektu konstrukcji. 
Beton architektoniczny powinien charakteryzować się: 
- gładką powierzchnią 
- jednolitą szarą barwą naturalnego cementu, 
- brakiem porów i jam skurczowych. 

Materiały zabezpieczające powierzchnie betonowe: 
- elastomerobitumiczna samoprzylepna 

papa izolacyjna, podkładowa gr. 2,5mm (B.10.PAP.002) wg ST AB03 
- impregnat penetrujący do betonów (D.01.IMP.001) wg ST AB26 
- bitumiczna emulsja gruntująca  (B.10.BIT.001) wg ST AB03 
- bitumiczna masa powłokowa  (B.10.BIT.001) wg ST AB03 

2.11. Altany stalowe 

Altana ( wiata ) o konstrukcji stalowej  
Fundamenty i konstrukcja stalowa wg projektu  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wg ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

Do wykonywania robot należy stosować odpowiedni sprzęt do rodzaju robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu wg ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
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- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od 
materiałów i substancji działających szkodliwie. 

4.3. Transport materiałów  

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST AB01 „wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2. Siedziska z rur stalowych. 

Siedziska jako wyrób warsztatowy wykonać wg rysunków i wraz z elementami mocującymi 
zabezpieczyć farbą antykorozyjną (D.01.ANT.004) w kolorze RAL 9007 wg ST AB25 „Powłoki 
antykorozyjne i mykologiczne”.  
Podstawy pod siedziska wykonane jako prefabrykaty z betonu architektonicznego B25 posadowić w 
ręcznie wykonanych wykopach na uprzednio przygotowanym podłożu z chudego betonu, w 
miejscach wskazanych w projekcie. Część podziemną elementów betonowych zabezpieczyć 
bitumiczną emulsją gruntującą (B.10.BIT.001) i bitumiczną masą powłokową (B.10.BIT.002) wg ST 
AB03 „Hydroizolacje”. Zasypać ziemią złożoną na odkładzie. Część nadziemną elementów powlec 
impregnatem penetrującym do betonu (D.01.IMP.001) wg ST AB26 „Powłoki malarskie”.  
Do płaskowników zatopionych w prefabrykowanych podstawach mocować siedziska z rur stalowych 
śrubami M12. 

5.5. Balustrady stalowe zewnętrzne   

Przed wykonaniem poszczególnych elementów balustrad wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i 
segmenty metalowe powinny być: 
- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub świadectwie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji 
projektowej. 
Gotowe elementy słupków z dospawaną rozetą, zabezpieczone farbami antykorozyjnymi wg ST 
AB20 przyspawać w wyznaczonych miejscach do przygotowanych podczas zbrojenia i betonowania 
marek lub do kotew wklejanych. Do słupków bezpośrednio, przymocować poręcze z rur stalowych 
przy pomocy spawu o grubości spoiny 3 mm lub w przypadku balustrad z podwójną poręczą do 
płaskownika będącego elementem słupka. Pochwyty pozbawione rąbków a na spawach w 
miejscach styku zeszlifowane. Gotowe elementy wypełnienia balustrad przykręcać do słupków 
śrubami M8. 
W czasie transportu oraz montażu należy uważać by nie zniszczyć powłoki antykorozyjnej a po 
zakończonych pracach spawalniczych wszystkie uszkodzone powierzchnie zabezpieczyć farbą 
antykorozyjną wg ST AB25.  

5.6.1. Okładzina z granitowej kostki brukowej  

Podłoże betonowe czyste odpylone, wolne od zanieczyszczeń, bez raków, pęknięć i ubytków 
zagruntować odpowiednim preparatem zalecanym przez producenta zastosowanego systemu 
Okładziny z granitowej kostki brukowej na nachylonej powierzchni kaskad i w korytach zbierających 
wodę kleić do betonowego podłoża przy zastosowaniu hydraulicznie wiążącej zaprawy 
średniowarstwowej, do warstw o grubości 5-20 mm, z zawartością odpowiednich dodatków w celu 
zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania przebarwień i wykwitów. 
Układania rozpoczynać od dolnej krawędzi kaskady. Wciskać kostkę w półsuchą zaprawę, polewać 
wodą i przesuwać się w stronę górnej krawędzi.   
Po związaniu zaprawy fugi wypełnić cementową, szybkowiążącą zaprawą fugową do spoinowania 
kamieni naturalnych i kostek brukowych, o szerokości fugi do 30 mm. 
Kostkę układać ściśle wg rysunków wykończenia fontanny, zwracając szczególną uwagę na układ 
kolorystyczny, wzór i wymiary zastosowanej kostki w poszczególnych miejscach fontanny.  

5.7. Murki oporowe 
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Ściany oporowe wykonać w technologii betonu architektonicznego według projektu i ST konstrukcji. 
Ławy żelbetowe i ściany posadowić na warstwie chudego betonu po wykonaniu izolacji poziomej z 
samoprzylepnej elastomerobitumicznej papy podkładowej, a powierzchnie pionowe powlec warstwą 
bitumicznej emulsji gruntującej i nawierzchniową masą powłokową wg ST AB03. Powyżej poziomu 
gruntu ściany zabezpieczyć impregnatem penetrującym do betonu wg ST AB26.  
Należy zwrócić szczególną uwagę, by powłoka bitumiczna nie wystawała ponad poziom gruntu. 
Na etapie zbrojenia i betonowania ścian oporowych pełniących równocześnie rolę podstawy pod 
ogrodzenie , latarnie lub balustrady należy wykonać zgodnie z projektem: 
- peszle na przewody elektryczne i teletechniczne, 
- marki pod słupki balustrad, 
- gniazda pod słupki ogrodzeniowe, 
- wnęki na urządzenia elektryczne i teletechniczne ( np. skrzynki bezpiecznikowe, czytnik i kasetę 

domofonowa, siłownik do bramy wjazdowej) 

5.10. Altana  

Fundamenty żelbetowe monolityczne oraz konstrukcję stalową altany należy wykonać wg projektu i 
ST Konstrukcji. 
Ławy posadowić na warstwie chudego betonu na samoprzylepnej , elastomerobitumicznej papie 
podkładowej. Powierzchnie betonowe ław oraz ścian poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo bitumiczną emulsją gruntującą i masą powłokową wg ST AB03. Należy zwrócić 
szczególną uwagę by powłoka bitumiczna nie była widoczna po zasypaniu ziemią i zakończeniu 
prac. Ściany powyżej poziomu gruntu powlec impregnatem penetrującym do betonu zgodnie z ST 
AB26.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy 
z kontroli jakości  elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów  z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów 
we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB 
dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu 
z Inżynierem.  
Kontrola robót obejmuje: 
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
 

6.2.2. Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności, Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 

techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 
- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.2.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
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- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Zasady obmiarowania i jednostki zgodnie Założeniami szczegółowymi do rozdziałów odpowiednich 
robót KNR 2-02 Konstrukcje budowlane. 

7.3. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór elementów stalowych przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.2.1 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

8.4. Wymagania przy odbiorze robót murowych 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-68/10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i 
badania przy odbiorze”, PN-68/10024 „Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży, 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków betonu 
komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tbl.  

Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne 
odchyłki dla murów 

Z pustaków z 
wibrobetonu [mm] 

1 
Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murow: 

na długości 1 m 

 
 
4 
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2 

Odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości całej ściany 

 
 

10 
30 

3 

Odchylenia kierunku poziomego 
górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 
na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 
 
3 
40 

4 Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta prostego 

 
10 

8.5. Wymagania przy odbiorze robót malarskich 

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 
robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

8.8. Wymagania przy odbiorze robót antykorozyjnych 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacją techniczną, 
- jakość wykonania poszczególnych robót i przeprowadzane w trakcie robót badania, których 

wyniki powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 
Odbiór końcowy powłok należy dokonać wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich zapisów w 
Dzienniku Budowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub braku informacji należy wykonać 
sprawdzające badania grubości pokrycia, przyczepności warstw i ewentualnie jakości 
przygotowania podłoża.  
Minimalna grubość malarskiej powłoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych warunkach 
użytkowania powinna wynosić 120 μm, maksymalna – w ciężkich i wyjątkowo ciężkich warunkach, 
250÷300 μm. 
Liczba warstw powinna wynosić min 4 w celu uzyskania odpowiedniej szczelności i grubości 
powłoki malarskiej 
Powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz między warstwami.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6 ST i 
przywołanych normach dały pozytywny wynik. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-EN 998-2:2004  „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa 
murarska”. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 
powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań 
rozprzestrzeniania się płomieni po posadzkach podłogowych. 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości 
powierzchni w skali Mohsa. 

BN-86/6781-02  Masy podłogowe Plastidur 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.. 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

PN-EN ISO 15481:2002  Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 
wgłębieniem krzyżowym 

PN-73/H-92903  Stopy cynku. Blachy i taśmy 

PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  

transport 

PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony 

PN-EN 10223-7:2003 (U)  Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Część 7: Panele  
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 
1: Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 
2: Obróbka strumieniowo ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo 
ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%20ISO%2015481:2002&nw=f&t=wkręty&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-73/H-92903&nw=f&t=blachy&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-88/H-01105&nw=f&t=wyroby%20hutnicze&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-85/B-01805&nw=f&t=antykorozyjne&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2010223-7:2003%20(U)&nw=f&t=ogrodzenia&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
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PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo 
ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 1: Ogólne 
wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje 
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne 
systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonanie i 
nadzór prac malarskich. 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych 
Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. i 
Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży 
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa, żeliwa do malowania. 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów  
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Instrukcje montażu elementów ogrodzeń panelowych  wydane przez poszczególnych 
Producentów 

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 

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

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” 
Część 2, Arkady, Warszawa, 1990 

5. Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  

6. Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , część B, Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 3 – Posadzki mineralne i żywiczne – ITB Warszawa 2004r. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 
SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM I 
PIELĘGNACJĄ ZIELENI  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  związanych z zielenią 

1.3. ZAKRES ROBÓT  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: zakładaniem i 
pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

• Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

• Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

• Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

• Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 

• do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

• Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 01 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. ZIEMIA URODZAJNA 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi 
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
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jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. MATERIAŁ ROŚLINNY SADZENIOWY 

Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne, 

• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u 
form kulistych, 

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

• przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

• martwice i pęknięcia kory, 

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

• dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny 
być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

• rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, 
zdrowe i niezwiędnięte, 

• pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 

• bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 
Niedopuszczalne wady: 

• zwiędnięcie liści i kwiatów, 

• uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 

• oznaki chorobowe, 

• ślady żerowania szkodników. 

• Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 

• Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej 
bezpośrednio przed sadzeniem. 

• Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed 
wyschnięciem. 

2.5. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
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2.6. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i  
przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 01„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do 
pielęgnacji zadrzewień: 

• pił mechanicznych i ręcznych, 

• drabin, 

• podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 01„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

4.3. TRANSPORT ROŚLIN KWIETNIKOWYCH 

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych i 
zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać 
wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i 
wyschnięciem. 
Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, 
zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 01„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. TRAWNIKI 

Wymagania dotyczące wykonania trawników 
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Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 
2 do 3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 
terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 
przewiduje inaczej, 

• na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 

• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

• mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

• Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3. DRZEWA I KRZEWY 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

• pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 
zaprawione ziemią urodzajną, 

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie 
lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

• drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, oraz 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO USŁUGOWEGO NA BUDYNEK 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 172 
 

• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

• podlewaniu, 

• odchwaszczaniu, 

• nawożeniu, 

• usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• poprawianiu misek, 

• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać 
cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

• sposób wzrostu, 

• rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

• konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew 
rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami 
usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 
b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym 
systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w 
trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu 
korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 
d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 
porażonych przez chorobę lub martwych; 
f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu 
powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po 
uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są 
płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 
Przesadzanie drzew starszych 
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są 
roboty modernizacyjne dróg i ulic. 
Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

• gatunek drzewa, 

• wiek i rozmiary drzewa, 

• przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 

• warunki transportu przesadzanych drzew, 

• warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

• uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 
nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie 
chłodnej i wilgotnej pogody, 

• ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania 
wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory 
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pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

• układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

• usuwaniu chwastów. 
Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 
drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki 
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

5.4. KWIETNIKI 

Wymagania dotyczące założenia i pielęgnacji kwietników są następujące: 

• gleba przed założeniem kwietników powinna być starannie uprawiona. Jeżeli gleba rodzima jest 
jałowa i uboga, należy ją wymienić na glebę urodzajną na głębokość od 10 do 25 cm, w zależności od 
rodzaju sadzonych kwiatów, 

• ilość roślin, rozstawa ich sadzenia powinna być wskazana w dokumentacji projektowej, 

• po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia, 

• pielęgnacja polega na usuwaniu chwastów, podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 01„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. TRAWNIKI 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

• ilości rozrzuconego kompostu, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3. DRZEWA I KRZEWY 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

• zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin, 

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich 
drzew, 

• odpowiednich terminów sadzenia, 

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

• zasilania nawozami mineralnymi. 
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Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 
jeżeli odbiór jest na jesieni, 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 

• jakości posadzonego materiału. 

6.4. KWIETNIKI 

Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 

• zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabaty, 
rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

• jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 
zachowaniem jednolitości 

• pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

• przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości kompostu, 

• prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania 
przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 

• zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia 
kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 

• jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 

• przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na okres 
zimy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 01„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest:  

• m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i 
wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 

• szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 01„Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 01„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzuceniekompostu, 

• zakładanie trawników, 

• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje: 

• przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 
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• dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 

• zasadzenie materiału roślinnego, 

• pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 

• dostarczenie materiału roślinnego, 

• pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

Kod 45331100-7 
Opis Wykonanie instalacji c.o. 
Kod 45330000-9, 45332200-3, 45332200-5, 45332400-6, 45332400-7 
Opis  Wykonanie instalacji wod-kan. 
Kod 45331000-6 
Opis  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Kod 45331110 
Opis  Instalowanie kotłów ogrzewania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z 

INSTALACJĄ C.O. 
 

1. DANE INWESTYCJI  

 

Zamawiając 

Gmina Wiązowna 

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna,  

Obiekt  

 

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W M. WIĄZOWNA POPRZEZ UTWORZENIE 

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. 

      

2. WSTĘP 
 
Podstawę opracowania stanowią następujące materiały: 
 

- Umowa i uzgodnienia z Zleceniodawcą 

- Częściowa inwentaryzacja budowlano - instalacyjna, 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest określenie wymagań dotyczących 

wykonania i odbioru instalacji sanitarnych. w przebudowywanym budynku użyteczności 

publicznej z funkcja usług społecznych i kultury. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym dotyczącym danego 

zadania.  

ST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 

 
Roboty instalacyjno-montażowe, których dotyczy ST obejmują czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i odbiór instalacji sanitarnych w budynku użyteczności 

publicznej 

W zakres robót wchodzi: 

• .PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ 

• SIEĆ I PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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• DOBÓR URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCEGO - SEPARATORA SUBSTANCJI 

ROPOPOCHODNYCH 

• DOBÓR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

• PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

• PRZYŁĄCZE GAZU 

• INSTALACJA WODY ZIMNEJ 

• INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 

• INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA 

• DOBÓR ZESTAWU POMPOWEGO PODWYŻSZAJĄCEGO CIŚNIENIE. 

• ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ P.POŻ.  PRZED 

NIEKONTROLOWANYM WYPŁYWEM WODY Z INSTALACJI 

• ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODY PRZED WTÓRNYM ZANIECZYSZCZENIEM 

• ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

• INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

• INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE 

• USYTUOWANIE PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI 

• DOBÓR KOTŁÓW. 

• UKŁAD MIESZANIA, POMPY OBIEGOWE, NACZYNIE PRZEPONOWE 

• UKŁAD PRZYGOTOWANIE C.W.U. 

• STACJA UZDATNIANIA WODY 

• OBIEGI GRZEWCZE 

• ODPROWADZENIE SPALIN 

• INSTALACJA WOD.-KAN. 

• INSTALACJA GAZU 
 

Ogólne wymagania 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003, „Wytycznymi 

projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpień 

2001 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
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wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 

3.  MATERIAŁY 
 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze 

urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez Projektanta 

parametrów działania instalacji i nie niższego niż od założonego standardu technicznego i 

jakościowego inwestycji. Do wykonania instalacji sanitarnych.  mogą być zastosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

poszczególnych elementów instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Każda próba zmiany materiału przez 

Wykonawcę musi być bezwzględnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi przepisami. 

 

Rury 

Piony oraz przewody rozprowadzające ciepło do grzejników – tworzywo sztuczne. 

Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz zawory termostatyczne 

wraz z głowicami, o  standardzie wskazanym przez Inwestora. 

Izolacja termiczna 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
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Instalacyjnej INSTAL. 
Przyłącze Wodociągowe 
 Projektowany budynek będzie zasilony w wodę z sieci wiejskiej z istniejącego przewodu 

wodociągowego Dn 90 PE zlokalizowanego na działce nr 503. Przyłącze wodociągowe zasilające 

budynek zgodnie z Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej pn. „Wiązowna” 

nr pisma ZWiK/Wp/31/17 wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie musi 

zostać przebudowany z DN 32mm na PE 90 i doprowadzone do budynku. Przyłącze wodociągowe 

wraz z zestawem wodomierzowym zakończyć w pomieszczeniu przeznaczonym do lokalizacji 

wodomierza na pierwszej ścianie budynku. Istniejące przyłącze wodociągowe na działce 

zlikwidować 

Przyłącze Gazu 

 Przebudowywany budynek jest zlokalizowany w obrębie sieci gazowej średniego 
ciśnienia. Istniejący gazociąg średniego ciśnienia zlokalizowany jest w ul. Lubelskiej. Zgodnie z 
pismem WSP/W/7187/IP/1/2017 z dnia 03.04.2017 „Oświadczenie o warunkach przyłączenia do 
sieci gazowej obiektu budowlanego” wydanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie istnieje możliwość przyłączenia przebudowanego 
obiektu użyteczności publicznej do sieci gazowej. Instalację gazową należy projektować z 
uwzględnieniem lokalizacji szafki gazowej zawierającej kurek główny i układ redukcyjno-
pomiarowy na budynku. 
Zatem projektowana kotłownia, która będzie przygotowywać ciepło na cele ciepłej wody użytkowej, 

centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej jako 

źródło zasilenia wykorzystywać będzie gaz ziemny 

Instalacje Wody Zimnej 

Instalacja wody bytowo-gospodarczej dla budynku będzie zasilana z projektowanego 
przyłącza. 
Instalację wody zimnej projektuje się jednostrefową. 
Z przyłącza wody usytuowanego w parterze budynku, w pomieszczeniu wlotu wody, woda 
zasilała będzie instalację wewnętrzną, p.poż i kotłownię.  
Piony i poziomy instalacyjne wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz  centralnego ogrzewania. 
w budynku zlokalizowano w korytarzach, pomieszczeniach pomocniczych, technicznych i  
w szachtach instalacyjnych. 
Poziomy i piony wodne zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego np. PEX/AL/PEX. 
Instalację wodną w obrębie pomieszczeń użytkowych, wykonać w ścianach jako łączoną 
na trójniki.  
Na podejściach pod piony zaprojektowano armaturę regulacyjną i odcinającą 

Instalacja Wody Ciepłej 

Woda ciepła dla budynku będzie przygotowana w kotłowni. Dla gromadzenia ciepłej wody 

użytkowej przewidziano zasobnik c.w.u. zlokalizowane również w kotłowni 

Instalacja Kanalizacji Sanitarnej 
Projektowany budynek jest objęty siecią miejskiej kanalizacji grawitacyjnej. Ścieki sanitarno-
bytowe odprowadzane są przykanalikiem do kanalizacji sanitarnej poprowadzonej po działce.  

Instalacja kanalizacji deszczowe 
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Wody opadowe z dachów budynku będą sprowadzone rurami zewnętrznymi bezpośrednio do 

kanalizacji deszczowej prowadzonej po terenie działki. Do odwadniania dachów projektuje się rury 

spustowe zewnętrzne 

Usytuowanie projektowanej kotłowni. 

Kotłownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku z oddzielnym wejściem zewnętrznym. 
Pozostawienie lokalizacji kotłowni gazowej zasilanej gazem ziemnym, o mocy kotła 
gazowego wynoszącego 110,0 kW na kondygnacji podziemnej wymagało odstępstwa w 
zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
 

Dobór Kotłów. 

Projektowana kotłownia opalana będzie gazem ziemnym. W pomieszczeniu głównym 
kotłowni zostaną zainstalowane dwa kotły wodne gazowe kondensacyjne o mocy 55 kW 
każdy pracujące w kaskadzie. Nominalna moc kotłowni wodnej wynosić będzie 110kW. 
Kotłownia pracować będzie w priorytecie c.w.u. Kocioł jest to jednostka o wysokiej 
sprawności (92%), przystosowanym do spalania gazu ziemnego. Przyjęty układ 
technologiczny powinien umożliwiać sterowanie temperaturą czynnika grzewczego 
wychodzącego z kotłowni w funkcji temperatury zewnętrznej. 
Nad całością układu technologicznego funkcje sterująco-kontrolną spełniać będzie 

automatyka pogodowa współpracującą z regulatorami jednostek kotłowych z czujnikiem 

temperatury zewnętrznej ATS, czujnikiem temperatury wody w kotle i wody w podgrzewaczu 

Układ przygotowanie c.w.u. 
 

Ciepła woda przygotowana będzie w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. pojemności 
300dm3. Podgrzewacz wyposażony zostanie w membranowy zawór bezpieczeństwa. 
Podgrzewacz zasilany będzie wodą grzewczą z kotłów dzięki zastosowaniu pompy 
ładującej sterowanej przez regulator. Po stronie zimnej wody układ zabezpieczony 
zostanie naczyniem wzbiorczym. 
Dodatkowo w technologii kotłowni przewiduje się przeprowadzania wygrzewu 
higienicznego do temperatur około 60˚C w celu eliminacji bakterii Legionella. 
 

Układ mieszania, pompy obiegowe, naczynie przeponowe 
 

Instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana z trzech gałęzi grzewczych. Połączenie 

instalacji kotłowej z instalacją wewnętrzna c.o. następować będzie poprzez rozdzielacz 

dwudrogowy zaopatrzony w pompę obiegowa z nadążną regulacja prędkości obrotowej w 

zależności od obciążenia oraz sterowania regulatora pogodowego wg zapotrzebowania ciepła 

układu zaworu mieszającego wyposażonego w siłownik elektryczny 

 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 
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5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Elementy wyposażenia 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać 

w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Armatura 

Przed wykorzystaniem należy sprawdzić szczelność dostarczonej na budowę armatury. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

 

Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji sanitarnych wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować 

izolację cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 
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Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 

na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

Montaż rurociągów 

Piony oraz gałązki będą łączone przez spawanie.  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 

wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 

najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi 

być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 
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Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” ,„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

ogrzewczych”.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

9.  OBMIAR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 

ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
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uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inżynierem. 

Jednostką obmiarową jest:  

 dla otworów, bruzd 1m3, 

 dla demontażu urządzeń, rur 1 kpl., 1 szt. lub mb, 

 dla urządzeń sanitarnych, armatury 1 szt. lub 1 kpl. 

 dla montażu urządzeń sanitarnych, armatury 1 szt. lub 1 kpl, 

 dla montażu rur mb, 

 dla izolacji termicznej 1 m2 lub 1 kpl, 

 dla prób sprawdzających działąnie instalacji 1 kpl. 

 

10. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Po zakończeniu robót należy dostarczyć Inwestorowi dokumentację 

powykonawczą, zawierającą: 

 rysunki instalacji – rzuty i schematy – wraz ze wszystkimi zmianami 

wprowadzonymi do zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycji; 

 szczegółową specyfikację zastosowanych materiałów i urządzeń; 

 dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń wraz z instrukcjami 

konserwacji i serwisu; 

 atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji (zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie wymaganiami). 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 

414 z późniejszymi zmianami),  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  

(Dz. U. Nr 75/02 z późniejszymi zmianami), 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. ITB, 

Warszawa 2011,  

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 

Wymagania techniczne  COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003, 

5. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpień 2001. 
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6. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych 

pomieszczeń w budynkach. DU 84/94 poz. 387 i DU 22/99 poz. 209, Min. Spraw 

Wewn. i Adm. 

• PN - 85/B – 02421 Otuliny termoizolacyjne rurociągów stalowych. 

• BN-64/9055-01 Prowadzenie rur stalowych w budynkach. Uchwyty. 

• PN -64/B- 10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - 

wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania. 

• PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

• PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach 

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

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

• PN-B/02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

• PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania. 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

• PN-B/-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3. 

• PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-EN 442-1999 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-EN ISO 6946:1999 Ochrona ciepła budynków. Wymagania i obliczenia. 

• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody. 

• PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

Kod: 45310000-3 
Opis: Roboty instalacyjne elektryczne 
 

 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmują wszystkie czynności 
konieczne do wykonania instalacji elektrycznych i słaboprądowych w budynku użyteczności 
publicznej Dodatkowo Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wykonane instalacje były 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz dobrą praktyką inżynieryjną. 
 
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno 
rysunkami, jak i częścią opisową. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). 
 
OFERTA MA ZAWIERAĆ WSZELKIE KOSZTY POTRZEBNE DO TECHNICZNEJ I FORMALNEJ 
REALIZACJI ZADANIA. 

Wstęp 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych instalacji elektrycznych. 

Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i wykonywaniu robót 
wymienionych w p. 1.1.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- Materiałami stosowanymi do budowy instalacji elektrycznych 
- Technologą wykonania robót instalacji  
- Próbami technicznymi i odbiorami instalacji 
- Tablicę główną niskiego napięcia 
- Instalacje oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego  
- Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
- Instalacje złącz w terenie do zasilania imprez 
- Instalacje gniazd wtykowych 
- Instalacje zasilania odbiorników energii elektrycznej 
- Instalacje uziemiającą i odgromową 
- Instalacje słaboprądowe 
- Prace demontażowe  
 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i Wymaganiami 
ogólnymi 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST, normami i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
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Materiały 

Kable i przewody elektryczne 

Uwagi ogólne 
Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować, podłączyć, przetestować i włączyć pod napięcie 
wszystkie kable niskiego napięcia, sterownicze, oświetleniowe pokazane na schematach. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą długość kabli. 
Zastosowane przewody nie mogą przenosić pożaru lub płomienia i powinny spełniać wymagania 
pokazane na schematach. Pokazane przekroje są minimalne i muszą być sprawdzone przez 
Wykonawcę. 
Przekroje przewodów powinny być zgodne z wymaganiami na schematach i nie mogą być mniejsze 
niż: 
1,5 mm² dla obwodów sterowniczych, 
1,5 mm² dla obwodów oświetleniowych, 
2,5 mm² dla obwodów oświetleniowych magistralnych i gniazd wtyczkowych. 
 
Minimalne napięcie znamionowe izolacji powinno wynosić: 
300/500 V dla obwodów o napięciu mniejszym od 50 V, 
450/750 V dla obwodów siłowych i oświetleniowych, 
 
Kolory przewodów powinny być jak następuje: 
- Fazy  czarny, szary, brązowy 
- Neutralny jasno niebieski 
- PE  żółto-zielony 
 
Kable powinny być oznaczone i opisane zgodnie z dokumentacją poprzez zamocowanie na nich 
etykiet.Obwody siłowe należy prowadzić oddzielnie od obwodów sygnałowych oraz obwodów 
wykonanych kablami ognioodpornymi poprzez stosowanie oddzielnych korytek, rur i skrzynek 
zaciskowych. 
Przejścia przez przegrody ogniowe w ścianach i stropach muszą być uszczelnione certyfikowanymi 
uszczelnieniami o tej samej wytrzymałości ogniowej, co przekraczana przegroda.  

Rozdzielnie i szafy sterownicze 

Uwagi ogólne 
Rozdzielnice niskiego napięcia powinny być odpowiednio przebadane, aby zapewnić: maksimum 
bezpieczeństwa dla personelu, maksimum niezawodności i ekonomicznej pracy przez okres, co 
najmniej 30 lat. 
 
Układ sieci elektrycznej dla wszystkich rozdzielnic niskiego napięcia powinien być typu TN-S, 
Wejście kabli odpływowych od góry rozdzielnicy poprzez listwy zaciskowe. 

Zakresy 
Rozdzielnice niskiego napięcia powinny pracować w podstawowych zakresach napięć, prądów, 
częstotliwości, zgodnie z odpowiednimi publikacjami PN-IEC. 

Wymagania wykonawcze 
Wszystkie komponenty powinny wytrzymywać dynamiczne, termiczne i dielektryczne obciążenia 
będące wynikiem ewentualnych zwarć nie powodując urazów personelu i zniszczenia urządzeń. 

Obudowy 
Rozdzielnice niskiego napięcia powinny być metalowe lub PCV o odpowiedniej wytrzymałości 
mechanicznej, przeznaczone do montażu pod tynkiem. Materiał obudowy winien być zabezpieczony 
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przed rdzą i korozją. Obudowy powinny mieć konstrukcję samonośną z dostępem od frontu. 
Stopień ochrony powinien być zgodny z kartą danych technicznych oraz zgodny z normą IEC 60529 
I wypełniać następujące minimum: 
 
- Montowane w budynku, obudowa z zamykanymi drzwiami  IP4X 

Wszystkie elementy wymagające okresowych konserwacji muszą być łatwo dostępne. 

Szyna uziemiająca 
Wewnątrz rozdzielnicy powinna być zamontowana pozioma szyna miedziana wyposażona w śruby 
uziemiające. 

Połączenia uziemienia 
Należy zapewnienić ciągłość połączeń elektrycznych pomiędzy wszystkimi metalowymi elementami. 

Tabliczki znamionowe i opisowe 
Rozdzielnice winny posiadać tabliczki znamionowe trwale przymocowane do przedniej ścianki 
podające, co najmniej następujące informacje: 
 
- Znamionowe napięcie i częstotliwość. 

- Obciążalność szyn zbiorczych. 

- Rok produkcji 

- Nazwa producenta, typ i numer seryjny. 

- Waga 

 

Każdy panel powinien być dostarczony wraz z tabliczką opisową trwale przymocowaną do przedniej 
niedemontowalnej części. Tabliczki opisowe winny być mocowane przy pomocy śrub lub nitowane. 
Tabliczki opisowe powinny być zgodne z schematem ideowym. 

Gniazda i zestawy gniazdowe 

Uwagi ogólne 
Gniazda jak i inne komponenty modułowe powinny być instalowane w puszkach izolacyjnych. 
Lokalizację gniazd pokazano na planach instalacji siły. 
IP montowanego osprzętu należy bezwzględnie dopasować do warunków środowiskowych 
pomieszczenia w których będzie on instalowany. 

Koryta kablowe 

Uwagi ogólne 
Wykonawca wykona instalację tras kablowych zgodnie z projektem i specyfikacją. 
 
Jakość: 
Trasy kablowe powinny być następującego typu: 
Ocynkowane “na zimno” po perforacji, z zagiętymi bokami lub galwanizowane dla instalacji 
wewnętrznych. 
Ocynkowane ogniowo dla instalacji zewnętrznych. 
Dla kabli o wytrzymałości ogniowej należy wykonać trasy o takiej samej wytrzymałości, posiadające 
odpowiedni certyfikat właściwego urzędu.  
Wykonanie : 
W trasie poziomej lub pionowej, koryta/drabiny o różnym przeznaczeniu mogą być mocowane do 
tych samych wsporników (z wyjątkiem tras pożarowych).  
Kable o przekrojach ≥ 25 mm2 należy układać w pojedynczej warstwie. Wszystkie drabinki/korytka 
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powinny mieć 30% wolnej przestrzeni dla przyszłych kabli. 
Pionowe odcinki tras kablowych należy chronić mechanicznie do wysokości 2m powyżej podłoża. 
Załamania i odgałęzienia tras kablowych należy wykonywać za pomocą elementów 
prefabrykowanych. 
Mocowania podwieszone należy planować tak, aby wsporniki znajdowały się po obu stronach tras. 
Ich rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami producenta. 
Łby śrub łączących elementy trasy należy umieszczać wewnątrz koryta, końcówkę pręta należy 
obciąć przy nakrętce. 
Miejsca ubytku ocynku należy uzupełnić poprzez ponowne ocynkowanie na zimno. 
Łączenia poszczególnych elementów tras kablowych powinny zapewnić ciągłość elektryczną. Gdy 
nie będzie pewności, że po zmontowaniu trasy kablowej będzie zachowana taka ciągłość, wówczas 
końce sąsiadujących ze sobą elementów trasy kablowej należy zmostkować za pomocą przewodu 
LgYżo 6. 

Oświetlenie 

Uwagi ogólne 
W przypadku, gdyby miały być zastosowane inne równoważne typy oprawy niż w projekcie, 
wówczas Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnych obliczeń natężenia oświetlenia i 
uzyskania zgody Inwestora i zespołu projektowego. 
 
Sterowanie oświetleniem realizowane będzie za pomocą: 
 
Ciągi komunikacyjne: 
- oprawy będą sterowane za pomocą łączników 
 
Pomieszczenia techniczne, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i biurowe: 
- oprawy będą sterowane za pomocą lokalnych łączników 
 
Oświetlenie zewnętrzne: 
- Oprawy będą sterowane za pomocą zegara astronomicznego  
 
Oprawy należy mocować zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie oprawy należy podłączyć do 
instalacji uziemiającej, o ile nie jest to zabronione (oprawy w II klasie ochronności). Oprawy powinny 
być wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe EVG. 
Moc znamionowa lamp nie może przekraczać mocy wyspecyfikowanej przez producenta. 
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Wszystkie oprawy 
powinny posiadać ważne certyfikaty wymagane prawem. 
 
Pomieszczenia, w których będą znajdowały się monitory będą wyposażone w oprawy świetlówkowe 
z rastrem, chroniące obsługę przed olśnieniem. 
Stopień ochrony IP opraw i osprzętu należy bezwzględnie dopasować do warunków 
środowiskowych pomieszczeń. 
 
Oświetlenie ewakuacyjne 
W obiekcie przewiduje się zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ucieczki na 
wypadek pożaru. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zainstalowane będą wzdłuż dróg 
ewakuacyjnych. Najmniejsze natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych wynosić będzie, co 
najmniej 1 lx na środku drogi ewakuacyjnej i 0,5 lx na jej skraju.  
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami zainstalowane będą w taki sposób, że 
odległość z dowolnego miejsca stania do lampy nie przekroczy 30 m. Wysokość znaków będzie tak 
dobrana, aby były one rozpoznawalne z tej odległości, tzn., aby spełniony był warunek d = s x p, 
gdzie: 
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• p - wysokość piktogramu 
• s - stała o wartości 200 dla znaków podświetlanych od wewnątrz 
• d - maksymalna odległość rozpoznawania znaków. 
 
Oprawy kierunkowe należy wyposażyć w odpowiednie piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji. 
Oświetlenie ewakuacyjne musi być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 1838. Oprawy należy 
rozmieścić: 

• Przy każdych drzwiach wykorzystywanych jako ewakuacyjne; 

• Przy każdej klatce schodowej; 

• Przy każdej zmianie poziomu, co najwyżej 2 m od krawędzi zmiany na rzucie; 

• Na każdym skrzyżowaniu korytarzy, nie dalej niż 2 m od tego skrzyżowania; 

• Na zewnątrz i przy każdym wyjściu; 

• Przy miejscach pierwszej pomocy, nie dalej niż 2 m; 

• Przy miejscach zainstalowania sprzętu ppoż, nie dalej niż 2 m; 

 

Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP. 

Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych 

Uwagi ogólne 
Na obiekcie, znajduje się istniejąca instalacja odgromowa. W związku ze zmianami na poddaszu 
instalację odgromową na dachu należy zmodyfikować i dostosować do nowego rozmieszczenia 
urządzeń na dachu. 
Dodatkowo elektryczne urządzenia (np. klimatyzacyjne i wentylacyjne) ustawione na dachu 
chronione będą zwodami pionowymi. Wykonawca sprawdzi dobór wysokości zwodów pionowych 
tak, aby urządzenia znalazły się w strefie ochrony. Wszystkie części i urządzenia metalowe na 
dachu nie wyposażone w instalację elektryczną (obróbki blacharskie, poręcze, barierki, drabinki, 
pomosty itd.) zostaną podłączone do instalacji odgromowej. 
Wszelkie połączenia spawane powinny być wykonane w sposób solidny i odpowiednio 
zabezpieczone przed korozją. Wszelkie połączenia śrubowe powinny być zabezpieczone 
bezkwasową wazeliną techniczną. 
 
Wykonawca oraz inspektor nadzoru robót elektrycznych powinni prowadzić nadzór nad pracami tak, 
aby sprawdzić poprawność i kompletność wykonanych elementów instalacji i ich połączeń. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku tych elementów, które ulegają zakryciu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wykonany system uziemień, jeżeli zajdzie taka 
konieczność, potwierdzona pomiarami. W przypadku zbyt dużej rezystywności gruntu należy 
wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe, które należy połączyć z uziomem otokowym. 
 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do wymagań eksploatacyjnych sprzętu i 
urządzeń, których używa się na budowie. 
Wszelki sprzęt (maszyny, narzędzia itp.) nie gwarantujące dotrzymania jakościowych wymagań 
Robót i bezpieczeństwa nie zostaną dopuszczone przez Inżyniera do pracy. 
 

Transport 
Ogólne warunki transportu wykonać według wytycznych ogólnych oraz wytycznych i wymagań 
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producentów materiałów i urządzeń.  
 

Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót powinny byc zgodne z ogólnymi warunkami Inwestora. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, 
uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje. Całość prac należy 
wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację powykonawczą wraz z kompletem 
atestów, deklaracji zgodności oraz pomiarów elektrycznych (izolacja kabli i przewodów, 
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, badania zadziałania wyłącznika głównego prądu, 
uziemień, natężenia oświetlenia podst i ewakuacyjnego )  
 

Kontrola jakości robót 

Wymagania ogólne 
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 
dostarczonych na plac budowy wraz z Inżynierem (Inspektorem Nadzoru lub Przedstawicielem 
Inwestora). 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli 
materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
Kontrola Wykonawcy ma na celu ustalenie zgodności, jakości i przydatności materiałów, oraz  
upewnienie się, że wykonywane prace montażowe są całkowicie zgodne z wymaganiami 
odpowiednich przepisów, praw, warunków technicznych i projektu. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów 
poddanych przez Wykonawcę kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 

Kable i przewody elektryczne 
 
Kable należy badać zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami podanymi poniżej : 

1. Kable elektryczne      PN-93/E-90400 
2. Kable elektryczne      PN-93/E-90401 

3. Sprawdzanie odbiorcze     PN-IEC 60364-6-61:2000 

Rozdzielnice niskiego napięcia 

Próby 

Rozdzielnice niskiego napięcia mają być poddawane próbom przez producenta zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących norm. Niektóre lub wszystkie próby mogą być prowadzone w 
obecności inżyniera lub inspektora reprezentującego zleceniodawcę.  
 
Próby prowadzone w takiej obecności muszą być podane w arkuszach danych technicznych lub w 
dokumentach towarzyszących a producent musi z wyprzedzeniem poinformować zleceniodawcę lub 
inżyniera reprezentującego zleceniodawcę o planowanych terminach prób. 

Próby rutynowe  

Wszystkie rozdzielnice niskiego napięcia muszą być poddane następującym próbom rutynowym: 
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- Próby wytrzymałości dielektrycznej wszystkich elementów elektrycznych rozdzielnicy. Mają one 

polegać na przyłożeniu probierczego napięcia przemiennego między torem prądowym 
(biegunem) a torami prądowymi (biegunami) zwartymi do korpusu przez jedną minutę zgodnie z 
IEC 60439. 

- Pomiar rezystancji izolacji wszystkich elementów elektrycznych za pomocą megaomomierza 

pr.st. Rezystancja izolacji nie może być mniejsza niż 1000  na jeden wolt napięcia 
znamionowego. 

- Próby eksploatacyjne całego wyposażenia mechanicznego i elektrycznego oraz elementów 
rozdzielnicy, a w tym działania obwodów sterowniczych i zabezpieczających, urządzeń 
pomiarowych, przekładników prądowych itp. 

Próby typu 

Producent musi wykonać następujące próby typu, jeżeli takie wymaganie jest postawione w 
arkuszu(ach) danych technicznych lub w dokumentach towarzyszących, a jeżeli tego nie robi, 
przyjęte będą dane protokółowe z takich prób wykonanych na podobnych rozdzielnicach, 
wyposażeniu lub elementach rozdzielnic(y) : 
- Zdolności zwarciowej załączalnej i wyłączalnej dopływu(ów). 
- Mocy zwarciowej wytrzymywanej przez 1 sekundę dla systemu szyn  
Powyższe próby nie eliminują odpowiedzialności za zapewnienie, że dostarczane wyposażenie 
będzie zgodne z zapytaniem ofertowym/zleceniem zakupu. 

Oględziny 

Po wyżej wspomnianych próbach rozdzielnice i jej elementy należy sprawdzić, aby przekonać się, 
czy żaden z jej elementów nie został uszkodzony i czy wszystkie części są sprawne i gotowe do 
pracy. 
 

Specyfikacje wymaganych rysunków i dokumentów elektrycznych 

Uwagi ogólne 

Oferent / Wykonawca powinien przygotować i przedstawić do akceptacji następujące typy rysunków 
i dokumentów: 
 

• Harmonogramy 

• Dokumentację powykonawczą 

• Instrukcje obsługi i eksploatacji 
 
Wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawcę podlega sprawdzeniu i akceptacji Inwestora. 
Dokumentacja ta winna być w ciągu dwóch tygodni sprawdzona i zaakceptowana przez Inwestora, 
czas ten należy jednak uzgodnić z Inwestorem. 
 
Wszystkie rysunki i dokumenty winny posiadać: 
1. Tytuł  
2. Numer dokumentu i rewizję 
3. Tabelkę rewizji z datami i podpisami, która winna być wypełniona 
4. Zmiany na rysunkach winny być zaznaczone „chmurkami” z zaznaczeniem numeru rewizji w 

trójkącie. 
5. „Chmurki” i trójkąty winny pokazywać tylko aktualne zmiany. „Chmurki” i trójkąty poprzednich 

winny być usunięte. 
 
Wszystkie rysunki powinny być wykonane co najmniej w AutoCAD wersja 2010. 
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Wszystkie dokumenty powinny być w języku polskim. 

Dokumentacja elektryczna powykonawcza 

Dokumentacja elektryczna powinna zawierać, lecz nie ograniczać się do: 
1. Schematy połączeń 
2. Listwy montażowe 
3. Rysunki rozmieszczenia elementów  
4. Plany oświetleniowe 
5. Schematy ideowe 
6. Plany instalacji siły/uziemienia 
7. Rysunki typowe 
8. Zestawienia 
 

Schematy połączeń 

Schematy połączeń powinny być wykonane dla:  

• Sterowania oświetleniem 

Listwy montażowe 

Listwy montażowe powinny być wykonane dla wszystkich listew przyłączeniowych w rozdzielnicach, 
panelach sterowniczych, skrzynkach łączeniowych, krosownicach, itd. 
Listwy te powinny pokazywać: numer listwy, numer zacisku, numery kabli przychodzących i 
wychodzących. 

Rysunki rozmieszczenia elementów 

Rysunki rozmieszczenia elementów winny pokazywać: 
- Rozmieszczenie elementów wewnątrz rozdzielnic, paneli sterowniczych, etc. 
- Elewacje ww. urządzeń 

Plany oświetleniowe 

Plany oświetleniowe winny pokazywać: 
1. Oprawy oświetleniowe, typy i wyłączniki 
2. Obwody oświetleniowe 
3. Trasy kablowe i numery kabli 
4. Rozdzielnice 

Schematy ideowe 

Schematy ideowe rozdzielnicy małej mocy, oświetleniowe, rozdzielnic głównych, etc. powinny 
pokazywać: 

• Wszystkie obwody z pomiarowymi i zabezpieczeniami łącznie 

• Wartości mocy, napięcia i prądu wszystkich urządzeń wskazanych na rysunkach 

Plany instalacji siły / uziemienia 

Plany instalacji siły powinny pokazywać: 
- Odbiorniki z numeracją i mocą zainstalowaną 
- Trasy koryt kablowych 
- Trasy kablowe i numery kabli 
- Rozdzielnice, tablice rozdzielcze, szafy zasilające i sterownicze 
 
Plany instalacji uziemienia powinny pokazywać: 
- Główne uziemienie budynku 
- Miejsca podłączeń 
- Miejsca połączeń z konstrukcją budynku 
- Ochronę odgromową 
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Rysunki typowe 

Rysunki typowe powinny pokazywać: 
1. Typowe wsporniki drabin, korytek i kanałów kablowych. 
2. Typowe mocowania opraw oświetleniowych 
3. Inne detale lub typowe rysunki. 

Zestawienia 

Niżej wymienione zestawienia winny być uaktualnione, uzupełnione lub wykonane od nowa: 

- Bilans mocy 
- Lista kablowa 
- Lista opraw oświetleniowych 
- Listwy montażowe 

Instrukcje obsługi i eksploatacji 

 
WYKONAWCA winien wykonać i przedstawić INWESTOROWI do sprawdzenia/akceptacji 
kompletne instrukcje obsługi i eksploatacji. Instrukcje te powinny być gotowe do użycia na etapie 
rozruchu instalacji elektrycznych. 
WYKONAWCA powinien uzgadniać tę kwestię z INWESTOREM. 
Instrukcje powinny zawierać, lecz nie ograniczać się do: 
1. Rysunki powykonawcze związane z daną instrukcją 
2. Karty danych technicznych wyposażenia oraz certyfikaty pomiarowe 
3. Procedury uruchomiania i pracy 
4. Procedury usuwania usterek lub wykrywania wad 
5. Zestawienie rekomendowanych części zamiennych 
6. Lista producentów i dostawców z ich adresami i numerami telefonów 
7. Zalecany czas przerw pomiędzy przeglądami, pomiarami i eksploatacją dla różnych systemów i 

wyposażenia.  

8.  
Instrukcje powinny być formatu A4 w twardej oprawie. Rysunki formatu A1 i A2 winny być złożone 
do formatu A4 i załączone w plastikowych oprawach. 
 

Czynności kontolne 

Wykaz czynności kontrolnych prób dla oświetlenia i tablic rozdzielczych małej mocy  

1. Korzystając z rysunków sprzedawcy sprawdzić tablicę rozdzielczą co do brakujących części. 
2. Sprawdzić wszystkie tabliczki znamionowe.  
3. Sprawdzić, czy wszystkie uwagi z fabrycznego sprawozdania z prób są dołączone. 
4. Sprawdzić, czy lista grup jest całkowicie wypełniona i znajduje się w tablicy rozdzielczej. 
5. Zanotować numerację obwodów tablicy rozdzielczej oraz wartości znamionowe bezpieczników i porównać 

je z zatwierdzonymi rysunkami. Przetestować dowolne właściwości zabezpieczające takie jak blokady, 
kłódki i wyłączniki drzwiowe. 

6. Skontrolować szynę uziemiającą i połączenia uziemiające kabli wewnątrz tablic rozdzielczych. 
7. Sprawdzić układ rozdzielczy, co do równego zasilania faz. 
8. Sprawdzić, czy urządzenie spełnia wymagania klasyfikacji obszaru ustalone w specyfikacji projektowej i na 

rysunkach. 
9. Sprawdzić, czy wszystkie kable mają właściwe etykiety identyfikacyjne. 
10. Sprawdzić, czy wszystkie kable są zainstalowane bez naprężeń i czy zainstalowano urządzenia mocujące 

kable. 
11. Sprawdzić, czy zainstalowano wszystkie pokrywy i osłony. 
12. Sprawdzić mocowanie panela do ściany lub ramy. 
13. Sprawdzić, czy zainstalowane właściwe uszczelnienia kabli i czy nieużywane wejścia kabli są zamknięte 

zaślepkami. 
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14. Zmierzyć rezystancję izolacji układu szyn, wyniki zapisać w formularzu prób. 

Wykaz czynności kontrolnych prób dla korytek / drabinek kablowych  

1. Sprawdzić, czy wszystkie wymiary korytek/drabinek kablowych są zgodne ze stosownymi rysunkami.  
2. Sprawdzić elementy wspierające korytek/drabinek kablowych. 
3. Sprawdzić, czy nie ma ostrych krawędzi mogących uszkodzić kable. 
4. Sprawdzić, czy promień zaginania jest właściwy. 
5. Sprawdzić, czy wszystkie korytka/drabinki kablowe są właściwie uziemione. 
6. Sprawdzić oddzielenia pomiędzy kablami o różnych napięciach. 
7. Sprawdzić, czy korytka/drabinki kablowe zainstalowano z dala od gorących powierzchni. 
8. Sprawdzić, czy wszystkie pokrywy, przegrody przeciwpożarowe i podobne elementy są zainstalowane.  

Wykaz czynności kontrolnych prób dla kabli energetycznych i sterowniczych  

1. Porównać wielkość \, typ i numeracje kabli ze schematami kablowymi zwracając szczególną uwagę na 
wszelkie wymagania specjalne, np. toksyczność. Sprawdzić, czy identyfikacja przewodów zgadza się ze 
schematami połączeń i kolejnością faz. 

2. Sprawdzić, czy świadectwa uszczelnienia spełniają wymagania klasyfikacji obszaru. 
3. Skontrolować szczelność i jakość wykonania uszczelnień kablowych. 
4. Sprawdzić, czy dla danej wielkości i typu kabla zastosowano odpowiedni typ uszczelnienia dławikowego i 

czy w wyszczególnionych miejscach zainstalowano izolacyjne elementy pośredniczące uszczelnień 
dławikowych. 

5. Sprawdzić, czy płyty uszczelnień dławikowych dla wszystkich kabli jednożyłowych zostały wyprodukowane 
z materiałów niemagnetycznych. 

6. Jeśli przewody zakończono połączeniami obciskanymi sprawdzić, czy użyto końcówek obciskających 
właściwej wielkości i odpowiedniego typu. 

7. Przed wykonaniem jakichkolwiek pomiarów inspektor powinien upewnić się, że oba końce kabla zostały 
odłączone i nie są zanieczyszczone żadnymi metalami. 

8. Skontrolować połączenia uziemiające. 
9. Dla kabli wysokonapięciowych sprawdzić, czy kable uszczelniono zgodnie z instrukcjami producentów kabli, 

a zwłaszcza sprawdzić, czy dołączono jakiekolwiek pomiary odprężania. 

Instalacja oświetleniowa  

-  Korzystając z zatwierdzonych rysunków instalacyjnych sprawdzić układ oświetlenia.  

-  Korzystając z zatwierdzonych rysunków instalacyjnych sprawdzić układ oświetlenia awaryjnego. 

-  Sprawdzić, czy każda oprawa jest uziemiona (poza oprawami wykonanymi w II klasie izolacji). 

-  Sprawdzić sposób mocowania opraw. 

-  Sprawdzić, czy kable są odpowiednio zamocowane w zaciskach. 

-  Sprawdzić uszczelnienia dławikowe kabli. 

-  Sprawdzić wysokość mocowania wyłączników i gniazd. 

-  Sprawdzić poprawność funkcjonowania instalacji. 

-  Sprawdzić oznakowanie dróg ewakuacyjnych. 

- Sprawdzić oświetlenie awaryjne wyłączając zasilanie. 

- Sprawdzić poziomy oświetlenia. 

- Sprawdzić, czy lampy zakodowano właściwymi kolorami. 

- Sprawdzić stopień ochrony. 

- Sprawdzić, czy sprzęt przeciwpożarowy jest właściwie oświetlony. 

- Sprawdzić, czy świadectwo urządzenia spełnia wymagania klasyfikacji obszaru. 
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Odbiór robót 
Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w warunkach ogólnych 
Inwestora: jako odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jako odbiory częściowe i 
końcowe. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST i pisemnymi decyzjami Inżyniera 
(Inspektora nadzoru). Zakres odbioru robót ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inżyniera (w formie wpisu do dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
Odbiór odbywa się po pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy zakończenia robót.  
Wykonane instalacje powinny spełniać podstawowe wymagania odnośnie: 
- bezpieczeństwa konstrukcji 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska 
- ochrony przed hałasem i drganiami 
- oszczędności energii 
 

Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności za wykonane roboty określone są w warunkach ogólnych Inwestora za 
poszczególne etapy / fazy wykonanych prac przez Wykonawcę. 
 

Dokumenty odniesienia 

Normy i akty prawne 

Wszystkie prace wykonane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w 
szczególności: 
- PN-IEC 60364-1:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe”, 
- PN-IEC 60364-3:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk”, 
- PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa", 

- PN-IEC 60364-4-42:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego” 

- PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym", 

- PN-IEC 60364-4-45:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia” 

- PN-IEC 60364-4-46 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie", 

- PN-IEC 60364-4-47 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym”, 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi”, 

- PN-IEC 60364-4-444:2001 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych” 

- PN-IEC 60364-4-473 „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym", 
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- PN-IEC 60364-4-481:1994 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych”, 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa”, 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne”, 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie”, 

- PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów", 

- PN-IEC 60364-5-534:2003 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami”, 

- PN-IEC 60364-5-537:1999 “nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia”, 

- PN-IEC 60364-5-548:2001 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych”, 

- PN-IEC 60364-5-551:2003 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze”, 

- PN-IEC 60364-5-559:2003 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe”, 

- PN-IEC 60364-5-53 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza", 

- PN-IEC 60364-5-54 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne", 

- PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa", 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze”, 

- PN-IEC 60364-7-701:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy”, 

- PN-IEC 60364-7-704:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki”, 

- PN-EN 12464-1:2012 “Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach”, 

- PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, 
- PN-EN 50172:2005 “Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, 

- PN-86/E-05003.01 “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”, 
-  PN-89/E-05003.03 “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona”, 
- PN-92/E-05003.04 “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna”, 
- PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”, 
- PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych”, 
- PN-IEC 61024-1-2:2002 “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie”, 
- PN-IEC 61312-1:2001 “Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne”, 
- PN-IEC/TS 61312-2:2003 “Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia”, 
- PN-IEC/TS 61312-3:2004 “Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3: 

Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)”, 
- PN-EN 60445:2002 “Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego”, 

- PN-EN 60446:2004 “Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi”, 
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- PN-E-05204:1994 “Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania”, 

- PN-EN 60529:2003 “Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”, 
- PN-EN 50160:2002 “Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych”, 
- PN-91/E-05010 “Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych”, 
- PN-EN 50310:2002 “Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym”, 
- PN-88/E-08501 “Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa”, 
- PN-92/N-01255 “Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”, 
- PN-92/N-01256-02 “Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”, 
- PN-N-01256-5:1998 “Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych”, 
- PN-EN 61140:2005 “Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń”, 
- PN-EN 61293:2000 “Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 

elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa”, 
- Prawo Budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 
- Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
- Przepisy BHP 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

 
 
 
 

 
Kod 45200000-9 

Opis 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżnierii lądowej i wodnej 

Kod: 45231300-8 

Opis: 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 

ścieków 

 
  
 

 
( ZBIORNIKI RETENCYJNE – TECHNOLOGIA ) 

 
 



PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA, W CELU SPEŁNIENIA PRZEPISÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH, oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

HANDLOWO USŁUGOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ 
USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ARCHICON Szczesiuk & Wilczek s.c. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warszawa, kwiecień 2017r. 204 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące budowy technologii zbiorników retencyjnych 
na terenie rewitalizacji przestrzeni publicznej przy ul Lubelskiej w Wiązownie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej oraz systemu drenażu 
rozsączającego z urządzeniami  podczyszczającymi i jest związana z wykonaniem następujących 
prac: 
 
1.3.1. Budowa technologii zbiorników retencyjnych  

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
opadowych.  
Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
opadowych. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 
Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
Osadnik wód opadowych - obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin znajdujących 
się w ściekach opadowych. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych i 
konserwacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną dna lub spocznika.  
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST AB01 - "Wymagania Ogólne".   
 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w: PN-92/B-10729 , PN-92/B-
10735, PN-82/H-74002, a w przypadku braku normy powinny posiadać aprobaty techniczne i 
świadectwo dopuszczenia 
 

2.1. technologia zbiorników  

Technologię zbiorników wykonać ściśle według projektu technicznego  
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3. SPRZĘT 

 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  "Wymagania ogólne". 
 

4. TRANSPORT 

 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przed korozją, wykonania wylotów i montażu separatorów i osadników piasku. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy. 
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 [1]. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 
m. 
Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 [18], wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża 
z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
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Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji i urządzeń oczyszczających następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodów, studzienek, separatorów, obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 
cm), głębokości ułożenia przewodu z dokładnością do 1 cm, sprawdzenie ułożenia rurociągu w 
rurze ochronnej przez sprawdzenie położenia płóz, sprawdzenie ułożenia rur na podłożu w planie i 
profilu, sprawdzenie rur i połączeń elementów prefabrykowanych. Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas 
próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w  
razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz i w poszczególnych studzienkach 
Badanie szczelności rur spustowych należy wykonać przez zalanie ich wodą na całej wysokości , 
sprawdzenie szczelności wykonać poprzez oględziny zewnętrzne; 
Badanie zabezpieczenia studzienek, wylotów przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. 
Izolację powierzchniową należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”.  
 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiaru budowy kanalizacji deszczowej, urządzeń oczyszczających i drenażu 
opaskowego są: 
1 komplet [kpl] dla montażu technologii zbiorników retencyjnych 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  

8.2. Sposób odbioru robót 

 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz wymaganiami Inżyniera. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera: 
- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robót 
- ręczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem 
- transport mas ziemnych, pospółek, żwirów 
- odwodnienie i umocnienie wykopów, 
- zakup i dostawa materiałów, 
- układanie i montaż rurociągu w wykopie  
- zakup, dostawa i montaż technologii  
- pomiary geodezyjne 
- badania przy pomocy kamery 
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 S.T. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Polskie normy 

[1] PN-86/B-02480  "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 

[2] PN-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie". 

[3] PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze". 

[4] PN-88/B-06250 "Beton zwykły". 

[5] PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"; 

[6] PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze". 

[7] PN-82/H-74002 "Żeliwne rury kanalizacyjne"; 

[8] PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

[9] PN-74/B-24620 „Lepik asfaltowy stosowany na zimno” 

[10] PN-H-74051-2:1994 "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 

[11] PN-64/H-74086 "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 

BN-74/B-24622- „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 

[13]PN-90/B-04615 „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.”  

PN-S-02205  „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
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HANDLOWO USŁUGOWEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z FUNKCJĄ 
USŁUG SPOŁECZNYCH I KULTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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10.2. Normy Branżowe 

[15]BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne." 

[16]BN-62/6738-04 "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej." 

[17]BN-62/6738-07 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne." 

[18]BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 

[19]BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 

[20]BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe."  
 

10.3. Pozostałe przepisy 

 
[21]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z polipropylenu wydana przez producenta 
rur. 

[22]Katalog i instrukcja montażu separatorów, osadników piasku wydane przez producenta. 

[23]KB-38.4.3/1/ - 73 -  Płyty pokrywowe 

[24]Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 
’Warszawa 

[25]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Część 3 Zewnętrzne sieci kanalizacyjne. Arkady, Warszawa 1988 

[26]Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem – 
Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 
 

 


