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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pt: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z 

pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia publicznego i 

zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie pn. „Opracowanie projektu 

budowlanego i wykonawczego budynku świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie 

Wielkim”. Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy, jakie winny spełniać budynki i obiekty budowlane 

zgodnie z przepisami wykonawczymi określającymi wymagania techniczne i użytkowe określone w art. 5 ustawy 

Prawo Budowlane. 

1.1. Dane ewidencyjne 

- Obiekt:    Świetlica wiejska w wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim 

- Adres:     Krzeczyn Wielki,  Działka nr 306, obręb 0013 Krzeczyn Wielki,                         

                Jednostka ewidencyjna: 021102_2 – Gmina Lubin 

   -   Zadanie:    Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku świetlicy wiejskiej wraz z 

pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim 

- Inwestor:   Gmina Lubin 

               59 – 300 Lubin, 

               ul. Łokietka 6 

- Wykonawca dokumentacji projektowej:  

    Pracownia Projektowo-Usługowa „SKALA”  

                 59 – 300 Lubin, ul. Prof. J. Zwierzyckiego 26 

- Wykonawca prac:  

                 ………………………………………………….. 

                 ………………………………………………….. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne dla prac określanych w dokumentacji 

projektowej, przedmiarze robót i mają zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robót będących 

przedmiotami następujących specyfikacji: 

45000000 – 7  Roboty budowlane 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
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1.3.1. Inwestor 

       Gmina Lubin 

       59 – 300 Lubin, ul. W. Łokietka 6 

1.3.2. Użytkownik 

Gmina Lubin.  

1.3.3. Projektant 

Uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem opracowań projektowych i uprawniona do 

wprowadzania zmian w dokumentacji technicznej. 

1.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Osoba prawna lub fizyczna wykonująca nadzór nad realizacją przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora. 

Do podstawowej roli inspektora nadzoru inwestorskiego w zamierzonym procesie budowlanym należy co 

określone zostało w art. 25 Prawa Budowlanego kontrola wykonywanych robót z projektem, przepisami a 

także z warunkami techniczno – budowlanymi. 

1.3.5. Wykonawca 

Osoba prawna lub fizyczna wykonująca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna, za jakość robót oraz 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inwestora. 

1.3.6. Pozwolenie na budowę 

Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.3.7. Dokumentacja budowy 

Dokumentacją budowy jest zgłoszenie robót wraz załączonym projektem budowlanym, projektami 

wykonawczymi, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książki obmiarów. 

1.3.8. Teren budowy 

Przestrzeń, w której prowadzone są prace budowlane. 

1.3.9. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót obejmująca całość prac wykonanych z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. 

1.3.10. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest to książka opatrzona pieczęcią Departamentu Architektury, Nieruchomości i 

Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie. Składa się ona z ponumerowanych stron opatrzonych 

pieczęcią Urzędu i służy on do ciągłego notowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, 

dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej. 

1.3.11. Księga obmiaru 

Jest to zaakceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, w którym dokonuje się 

okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót potwierdzonych przez Inwestora. 

1.3.12. Specyfikacje techniczne 

Zbiór wszystkich dokumentów technicznych związanych z realizacją budowy, kontrolą i odbiorem 

poszczególnych elementów prac budowlanych. 

1.3.13. Operat kolaudacyjny 
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Zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi zmianami, wynikami wykonanych badań, 

pomiarów przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych prac oraz zestawienie ilości robót 

wykonanych, a także ich rozliczeń stanowiących podstawę do odbioru końcowego. 

1.3.14. Rachunek ilościowy (RI) 

Jest to szczegółowy zakres prac zawarty w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do tego 

opracowania i objęty przetargiem. 

1.3.15. Wynagrodzenie ryczałtowe 

Sposób płatności wynagrodzenia ryczałtowego określają warunki kontraktu. 

1.3.16. Oznaczenia i skróty 

PN-92/B-011111 – Polska Norma z roku 1992 / branża i numer normy 

BN-93/1111-22 – Norma Branżowa z roku 1993 / numer normy 

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – instrukcja  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej – instrukcje wydane a dotyczące wykonania i odbioru prac 

budowlanych 

ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

PZJ – Program zapewnienia, jakości 

       PB – Projekt budowlany 

       PW – Projekt wykonawczy 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wymagania formalno – prawne i ogólne dotyczące zamierzonego zadania inwestycyjnego zostaną określone w 

warunkach umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacji projektowej i 

ST. Po wykryciu błędów w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomić Inwestora i Jednostkę Projektową, a 

Inwestor zobowiązuje w ramach dodatkowego nadzoru autorskiego i inwestorskiego do ich usunięcia. Dodatkowo 

Wykonawca wykona na swój koszt pełną dokumentację wykonawczą tam gdzie projekt budowlany nie będzie dla 

niego wystarczający do realizacji robót. 

1.4.1. Zakres robót 

   Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB i tam gdzie będzie potrzebny PW 

(projektem wykonawczym), ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 

ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 

Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo 

budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.). Jednocześnie dokonane zostanie rozliczenie z Inwestorem za 

zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 

1.4.2. Ochrona i utrzymanie robót 

   Podczas realizacji robót tj. od czasu przejęcia do czasu przekazania placu budowy Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty budowlane do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem 

wstrzymania prac z winy Wykonawcy. 
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1.4.3. Zgodność robót z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW) i ST 

   Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru budowlanego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 

zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych ma być wykonana zgodnie z wymogami 

wynikającymi z art. 7, ust, 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. 

zm.), w którym wyliczone został zespół przepisów zaliczanych, jako techniczno - budowlane. 

   W trakcie realizacji robót budowlanych należy posługiwać się obowiązującymi przepisami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).  

   Wykonawca nie może wykorzystywać istniejących błędów w PB, PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu 

Wykonawca powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek, a w przypadku poważnych błędów inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do 

ich usunięcia. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PN, PB, PW, ST. Dane 

określone w PN, PB, PW, ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 

   W sytuacji, gdy roboty lub użyte materiały dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie będą zgodne z PN, PB, 

PW i ST i wpłyną one na zmianę charakterystyki wykonanych elementów obiektu budowlanego, to takie roboty 

lub materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5. Projekt montażowy, rozwiązania systemowe,. 

   Wykonawca w ramach umowy stosując rozwiązania systemowe opracuje projekty montażowe i szczegóły 

wykonawcze i uzgodni je w Jednostce Projektowej. 

1.6.   Teren budowy 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

   Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania 

terenu budowy: 

- oświadczenia wynikające z przepisów prawa budowlanego osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na 

budowie, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Budowlanej 

(kierownik budowy, kierownicy robót), 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo 

wydany), 

- listę samochodów do obsługi budowy (marka, model nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane 

kierowcy jw.). 

Inwestor przekaże plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

   W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Teren budowy Wykonawca 

zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem osób niepożądanych, poprzez jego ogrodzenie, a także oświetli 

teren w godzinach wieczornych i nocnych. 

1.6.2. Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy 

   O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca obwieści w widoczny sposób publicznie w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami 

i w miarę potrzeb podświetlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robót nie podlega 

oddzielnej zapłacie przez Inwestora. 
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   Realizowane prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem umowy należy ubezpieczyć 

w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora. Przedmiotem ubezpieczenia 

winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na terenie budowy, w zakresie 

następstw od nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia, kradzieży, świadomych zniszczeń przez osoby 

trzecie, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych. Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna 

uwzględnić roboty, materiały, sprzęt i urządzenia do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy. 

   Zadaniem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu 

wypadków i powstałych szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. 

   Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić polisę ubezpieczeniową oraz 

dowody opłacenia składek. Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie 

zawartej umowy. 

1.7 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.7.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

   Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy wydane przez 

władze miejscowe, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, a także jest w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy. 

   Wykonawca będzie respektować prawa patentowe lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych i zastrzeżonych 

rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

   Nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne w całości obciążające 

Wykonawcę. 

1.7.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

   Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem własności Inwestora, publicznej i 

prywatnej. Jeżeli z uwagi na niedopełnienie, niewłaściwe prowadzenie robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w własności, to Wykonawca na swój koszt naprawi, 

odtworzy uszkodzoną własność lub odkupi urządzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a następnie naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia. 

1.7.3 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 

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

środowiska naturalnego. 

1.7.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się zastosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu przekraczającym 

dopuszczalne. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych muszą 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, oraz jednoznaczne o 

braku szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych producenta. Jeżeli okaże się, że wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich wykorzystanie od właściwych organów 

administracji państwowej. 

   Jeżeli Wykonawca dla realizacji robót wykorzystał materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Inwestor. 
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1.7.5 Ochrona przeciwpożarowa 

   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

   Wykonawca umieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

prowadzonych prac budowlanych. Materiały łatwopalne i niebezpieczne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

   Prace pożarowo – niebezpieczne realizowane będą na zasadach uzgodnionych z upoważnionym 

przedstawicielem Inwestora. 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy jak. 

   Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przy osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

   Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni pracownikom i będzie utrzymywał 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 wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie przez Inwestora i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.7.7 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

    W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Materiały 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów 

   Wykonawca, na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania, jakości, do zatwierdzenia 

przez inspektowa nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła przez Inwestora. 

  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań sprawdzających w celu udokumentowania, że materiały 

pozyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w okresie prowadzenia robót. 

   Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej, jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrzenia w te materiały. 

   Materiały wykończeniowe stosowane na powierzchniach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 

całego procesu eksploatacji. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

  Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z tym, że roboty te nie zostaną przyjęte i niezapłacone. 
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2.3. Inspekcja wytwórni 

   Wytwórnie dostarczające materiały, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą 

być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy nie będą one potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem zachowały swoją, jakość i właściwości, oraz były dostępne 

do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach 

i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 

dostępem osób trzecich. 

   Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. Sprzęt 

   Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w PB, PW i ST. 

   W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

   Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB, PW i ST. Sprzęt należący do 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Używany sprzęt winien być zgodny z odpowiednimi normami ochrony środowiska i przepisami jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

   Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 

zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do prac. 

   Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 

których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. Transport 

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

na jakość wykonywanych prac budowlanych i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

   Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość stosowanych 

materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia, jakości 

(PZJ), oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

   Decyzje inspektora dotyczące lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach branżowych i instrukcjach. 

   Inspektor jest upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych. 

   Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

   W przypadku opóźnień w realizacji budowy i stwarzające zagrożenie dla finalnego zakończenia prac inspektor 
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nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

   Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru inwestorskiego PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe, organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

   Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót wraz z terminami i sposób ich prowadzenia, 

- instrukcje BHP, 

- wykazy zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

b) część szczegółową opisującą każdy asortymentu robót: 

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

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

   Wykonawca robót odpowiedzialny jest za pełną kontrolę pac i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to odpowiedni personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST i odpowiednich normach. 

   W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. 

6.3. Badania i pomiary 

   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

inspektora nadzoru. 

6.4. Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

   Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczanych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

  Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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   Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie.  

   Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy przez Wykonawcę i okazywane inspektorowi na 

każde żądanie. 

6.6. Dokumenty budowy 

   Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę przez cały 

czas trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz inspektora. 

   Do dziennika udowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków funkcyjnych na budowie, 

- datę przyjęcia placu budowy, 

- datę rozpoczęcia robót, 

- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramu robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

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

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, oraz przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

   Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione inspektorowi 

do ustosunkowania się. 

   Decyzje inspektora wpisane do dziennika udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęcia stanowiska. 

   Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru robót 

   Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny jest 

Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót0 prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty, 
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- podstawą wyceny i opisem robót, 

- ilość przedmiarową robót, 

- datę obmiaru, 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt 7 n / w ST, 

- ilością robót wykonanych od początku budowy. 

   Księga obmiaru robót musi być przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu robót, przed ich 

zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt 

przedstawienia księgi obmiaru robót inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót 

Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 

Dokumenty laboratoryjne 

   Atesty materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- protokół przekazania placu budowy, 

- harmonogram budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających 

utylizacji, 

- korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

   Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane na jego życzenie. 

7. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

   Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB, PW, ST w jednostkach 

ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 

   Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane będą do Księgi obmiaru 

robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą co do umownych płatności. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

   Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

7.3. Wykonanie obmiaru robót 

   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Wielkim 

Strona 13 

   Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę jednoznacznie 

określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru poprzez podanie: nr pomieszczenia, elementu wykonanie szkicu pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiarów w następującej kolejności: długość x szerokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiar. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

   Roboty budowlane remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego: 

- odbiór robót zanikowych, 

- odbiór częściowy, odbiór elementu robót, 

- odbiór końcowy, ostateczny, 

- odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

   Odbioru robót budowlanych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

   Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

pisemnym za potwierdzeniem powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o 

tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiór częściowy 

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

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

pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o tym 

fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

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

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem za potwierdzeniem 

odbioru o tym fakcie Inwestora. 
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   Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodne z wykazem zawartym w pkt 8.6 ST.  

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę 

o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie 

później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  

   Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego 

komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

   W przypadku niewykonania wyznaczonych robót budowlanych poprawkowych lub robót uzupełniających 

powołana komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

   W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót budowlanych w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych PB, PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na właściwości eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia wynikające z art. 5 

ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.), komisja dokona 

odpowiednich potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych prac budowlanych w stosunku do 

wymagań przyjętych w umowie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

   Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

   Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

   Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

-  projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

- obmiar robót, 

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy), 

- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- protokóły prób i badań, 

- protokóły robót zanikowych, 

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym i decyzją zatwierdzającą 

projekt budowlany, 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

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

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

ostatecznego robót. 

   Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 

przez komisję. 
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9. Podstawa płatności 

   Podstawą płatności jest ocena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla danej pozycji na podstawie 

kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie. 

   Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w PB, PW i ST. 

   Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę. 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu. 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzone sprzęty na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót 

 

10. Przepisy związane 

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. 

zm.) 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015, poz. 199 z późn. zm.). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2013, poz. 46), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 462 
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B 01.00. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

B 01. 01. Roboty ziemne – CPV 45111200-0  

1.1.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach II kategorii przy 

realizacji Świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Wielkim. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze. 

1.1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i 

obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. II i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje: wykopy fundamentowe 

– otwarte, oczyszczanie dna wykopów zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, wywóz nadmiaru ziemi 

samochodami samowyładowczymi 

1.1.3. Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym 

1.1.4. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem prac wykonać roboty ziemne poprzez zdjęcie 30 cm warstwy humusu i wykonanie 

makroniwelacji terenu. Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte. Metody wykonania – mechanicznie i 

ręcznie. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 

składować wzdłuż wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, 

powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno 

spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia Is > 0,95. W czasie robót ziemnych należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 

robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  

1.1.5. Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a)  sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm 

b)  zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d)  zagęszczenie zasypanego wykopu. 

e)  Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność występującego gruntu z 

założeniami projektowymi. 

1.1.6. Jednostka obmiaru 

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek  

1.1.7. Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem 

koordynacji robót. 

1.1.8. Podstawa płatności  

(m3) - po odbiorze robót    

1.1.9. Przepisy związane 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 PN-B- 06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe – CPV 45223210-1  

1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbetowych 

wykonywanych podczas budowy. 

1.2.2. Zakres robót 

Wykonanie ław fundamentowych o wymiarach 50x30 cm, stóp fundamentowych 100x100x30 cm, wieńców, 

nadproży, wykonanie słupów S1 i trzpieni żelbetowych T1 z betonu C20/25 (B25) 

1.2.3. Materiały 

Beton konstrukcyjny klasy C20/25 (B25) oraz C16/20 (B20), stal zbrojeniowa klasy A-IIIN – BST500S, drut 

wiązałkowy, deski, krawędziaki, papa izolacyjna , kotwy M16, nadproża systemowe U zbrojone lub żelbetowe 

belki prefabrykowane L-19 

1.2.4. Sprzęt 

Sprzęt specjalistyczny: 

betoniarka elektryczna, spawarki, giętarka do prętów, prościarka do prętów, wibrator pogrążalny, deskowanie 

systemowe drobnowymiarowe, rusztowanie warszawskie. 

1.2.5. Transport 

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny.  

1.2.6. Wykonanie robót 

- Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – C8/10 

- Wykonanie ław fundamentowych  

- Wykonanie fundamentów pod wiatę rekreacyjną 

Na zagęszczonym podłożu z piasku ułożyć warstwę podkładową z betonu C8/10 gr. 10 cm 

Przygotowanie płyty i ustawienie deskowania 

Osadzenie skrzynek (rur) dla przejść instalacyjnych 

Montaż zbrojenia  

Ułożenie i zagęszczenie betonu 

Pielęgnacja betonu 

Wykonanie nadproży i wieńców 

1.2.7. Szczegółowe wymagania dotyczące robót betonowych i żelbetowych  

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

i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – część ogólna. 

Właściwości techniczne mieszanek betonowych i betonu 

   Przygotowanie mieszanek betonowych o określonych parametrach powinno być dokonane w sposób 

uwzględniający: 

 cechy fizyczne wynikające z przeznaczenia wykonywanej konstrukcji oraz z warunku zachowania 

trwałości w czasie eksploatacji (porowatość, odporność na zamrażanie, nasiąkliwość, wodoszczelność i 

inne), 

 wymaganą wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 wymaganą konsystencję, urabialność i porowatość. 
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 składniki betonu powinny być dozowane wg masy (z wyjątkiem wody), 

 przeznaczenie betonu i jego konsystencję, 

 dopuszczalny najkrótszy czas mieszania składników betonu po ich załadowaniu do betoniarki. 

Układane i zagęszczanie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

   Przygotowanie do betonowania, układanie mieszanki betonowej i jej zagęszczanie powinny być zgodne z 

zasadami podanymi poniżej: 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  

 wykonanie zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 

płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian, 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem, powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 

technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą, 

4. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 

wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa 

cementowego, 

5. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta, 

6. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m, 

7. Słupy żelbetowe o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie większym niż 80x80 cm, bez krzyżującego się 

zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki 

betonowej o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z wysokości nie 

przekraczającej 3,5 m, 

8. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych powyżej należy stosować 

rynny, rury teleskopowe,rury elastyczne itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy wyloty 

zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem 

jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10,0 m należy 

stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości 

spadającej mieszanki, 

9. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
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 szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody, 

 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 

wodą opadową: w przypadku gdy świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody 

powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 

mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczenie ręczne za pomocą 

sztychowania, 

 przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 

którym powinny być podane: 

 data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej, 

 daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie 

wyniki i terminy badań, temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych 

10. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych, 

11. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej, 

12. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej 

lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych, 

13. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa 

niż 1,5 – krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie 

powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy 

powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 

14. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 

doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej, 

15. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju 

konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp., 

16. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne, 

17. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, 

18. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie, której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie uległa 

uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton co najmniej 2 

MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu,  

19. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone 

wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, 

20. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej 

warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5 – 10 cm w warstwę 

poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym, 

21. Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 

nieprzekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami, 
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22. Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 

wysokości kondygnacji lub 3,0 m, 

23. Belki i płyty związane monolitycznie za słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po 1-2 

godz. od chwili zabetonowania ścian, 

24. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być 

dokonywanie jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich 

betonowanie niezależnie od płyt. 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji  

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

projekcie, 

2. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej, przy bardziej odpowiedzialnych 

konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym, 

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

 w belkach i podciągach – w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

 w słupach – w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 

 w płytach – w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta, powierzchnia betonu w 

miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod 

kątem ok. 45
0
. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadłą 

do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni, 

4. Powierzchnia betonu w miejscach przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów 

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą, 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania, 

6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy 

mieszanki, bez zaliczania tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny w 

zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników 

wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza przekracza 20
0
 C, czas trwania przerwy 

roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego 

betonu. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 

powinny: 

 zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

 uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie, 

 chronić twardniejący beton przed uderzeniami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w 

konstrukcji, 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

 chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie 

w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 
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 utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

      14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

3. Polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, 

przy temperaturze + 15
0
 C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co 

najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, przy temperaturze poniżej + 5
0
 C betonu 

nie należy polewać, 

4. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a w szczególności płynącymi, powinien być 

chroniony przed ujemnymi wpływami przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej 

wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonani betonu, 

5. Przyspieszenie twardnienia betonu przez nagrzewanie betonu powinno być dokonywane w sposób zgodny z 

uprzednio ustalonymi zasadami technologicznymi i projektem. 

1.2.8. Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych  

Zakres badań  

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

 materiałów, 

 prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

 prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

 prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i 

pielęgnacji, 

 prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki 

wpisać do protokółu i dziennika budowy, odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów 

częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego 

(jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane, 

Badanie materiałów 

1. Badanie materiałów używanych na budowie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganymi dokumentacji technicznej oraz obowiązującymi normami lub świadectwami ITB 

dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie, 

2. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, 

powinny być poddane nadaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem, 

3. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia: 

 jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 

 dozowania składników mieszanki betonowej, 

 jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania, i zagęszczania, 

 cech wytrzymałościowych betonu, 

 prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji  
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Badanie deskowań i rusztowań 

1. Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z dokumentacją techniczną i 

instrukcjami wykonania deskowań, 

2. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzić: 

 przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania), 

 szczelność deskowania, 

 wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 

 prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

 usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

 powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych  

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar 

instrumentami geodezyjnymi, 

4. Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem, że pozwolą one na 

sprawdzenie z wymaganą dokładnością, 

5. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie 

dopuszczające rusztowanie do wykonywania robót betonowych. 

Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania  

1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami podanymi w obowiązujących 

normach i powinno obejmować: 

 sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyżowań prętów oraz stabilizacji 

prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w czasie betonowania, 

 zewnętrzne oględziny połączeń spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy ustawianiu zbrojenia i 

ewentualne zbadanie wytrzymałości złączy w porozumieniu z nadzorem technicznym metodami 

nieniszczącymi, 

2. Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być większe od podanych w obowiązujących normach, 

3. Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać ocenę jakości robót 

zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie betonowania konstrukcji, 

Odbiór końcowy  

   Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 

budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 

 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

 dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

 protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 
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 protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikowych, 

 protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 

1.2.9. Jednostka obmiaru 

    Elementy betonowe (m
3
)  

1.2.10. Podstawa płatności 

    Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 

1.2.11. Przepisy związane 

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia  

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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B 01. 03. Roboty murowe – CPV 45262500-6  

1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 

1.3.2. Zakres robót 

 wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr 24 cm na zaprawie cementowej o 

Rz=5MPa  

 izolacja przeciwwilgociowa ścian 

 wymurowanie ścian zewnętrznych konstrukcyjnych z betonu komórkowego PP2 gr.24 cm, na zaprawie 

lub kleju 

 wymurowanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych z bloczków wapienno – piaskowych kl.15 gr 24 cm 

na zaprawie lub kleju 

 Wymurowanie ścian wewnętrznych z bloczków wapienno – piaskowych kl.15 gr 15, 12, 8 cm na 

zaprawie lub kleju 

 Osadzenie nadproży, ościeżnic drzwiowych.  

 Izolacja ścian fundamentowych polistyrenem gr. 14 cm 

1.3.3 Materiały   

Bloczki z betonu komórkowego PP2 gr 24 cm, cegła ceramiczna pełna kl. 15, bloczki wapienno – piaskowe gr. 

12,8 cm i 24 cm, zaprawa cementowa, papa izolacyjna, pustaki prefabrykowane, emulsja asfaltowa, beton C16/20 

– B20 

Polistyren ekstrudowany gr 14 cm spełniający wymagania: 

-Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009 

-Powierzchnie płyty: 0,5 m² 

-Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 80 kPa 

-Wytrzymałość na zginanie: ≥ 75 kPa 

-Współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,042 W/mK 

-Klasa reakcji na ogień: E  

Wymagania ogólne 

   Podstawą przyjęcia wyrobów na budowę stanowią: 

 projekt techniczny, 

 dokumenty od producenta,  

 sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

 sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

1.3.4. Sprzęt 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 

narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

1.3.5. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka 

ręczna. 

1.3.6. Wykonanie robót 

Murowanie ścian fundamentowych, ścian nośnych nadziemia i kominów oraz ścian działowych. 

Każda konstrukcja murowa powinna spełnić następujące wymagania ogólne: 
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 mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego powinny być wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, 

 największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z 

betonu komórkowego powinny odpowiadać określonym w aktualnej normie, 

 badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm, 

 sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na podstawie wpisów 

do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami, 

 jeżeli badania wykażą zgodność wykonania robót z niniejszą ST i obowiązującymi normami, to należy je 

uznać za zgodne z wymaganiami. 

Spoiwa 

 spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w aktualnych normach, 

 do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopany, 

 marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, 

 zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu, poszczególne rodzaje zapraw powinny być użyte w ciągu : 

 zaprawa wapienna – 8 godz., 

 zaprawa cementowo – wapienna – 3 godz., 

 zaprawa cementowa – 2 godz., 

 zaprawa wapienno – gipsowa – 0,5 godz., 

 zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 

Woda 

 do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 

jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowiązującej normie, 

 niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i namuł. 

Wyroby wypalane z gliny  

Cegła budowlana pełna powinna spełniać wymagania aktualnej normy : 

 dopuszczalna liczba cegieł połówkowych pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać : 

       * dla   cegły klasy 5 – 15 % cegieł badanych, 

       * dla cegieł klas wyższych – 10 % cegieł badanych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania : 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
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 przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu cegły, 

 liczby szczerb i pęknięć, 

 odporności na uderzenia, 

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być przeznaczona na 

budowlane konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu), 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność 

szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. 

Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego 

narzędzia  

W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do ścian wewnętrznych 

i zewnętrznych klasę 15, 10, 

Nasiąkliwość  cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 powinna być wyższa niż 22 %, klasy 10 – nie wyższa niż 24 

%, a klasy 7,5 i 5 określa się, 

Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna większa niż : 

 dla 15 sprawdzanych  cegieł – 2 szt., 

 dla 25 sprawdzanych cegieł – 3 szt., 

 dla 40 sprawdzanych cegieł – 5 szt. . 

Cegła budowlana klinkierowa  

 cegła budowlana klinkierowa wypalana z gliny bez otworów lub z otworami prostopadłymi do 

powierzchni powinna odpowiadać obowiązującej normie, 

 nasiąkliwość ciężarowa cegły powinna wynosić dla : 

  klasy 35 – nie więcej niż 6 %, 

klasy 25 – nie więcej niż 12 %. 

 cegła powinna być  odporna na działanie mrozu, 

 liczba cegieł połówkowych w badanej partii 100 cegieł klinkierowych nie powinna być większa niż 3 szt.,  

 zakres zastosowania poszczególnych klas i gatunków cegły klinkierowej pełnej zaleca się przyjmować dla 

oblicowania ścian, kanalizacji i części podziemnych klasy 35, 25 gat. 1, a dla budowli wodnych i 

konstrukcji specjalnych w budynkach gat. 1, 2, 

 cegła klinkierowa z otworami może być stosowana tylko w elementach budowli, położonych stale 

powyżej najwyższego poziomu wody gruntowej. 

Pustaki ceramiczne ścienne pionowo drążone  

 w zależności od wytrzymałości na ściskanie rozróżnia się następujące klasy pustaków ceramicznych  : 15, 

10, 7,5, 5, 

 kształt, wymiary, dopuszczalne odchyłki wymiarowe pustaków oraz wady i uszkodzenia podano w 
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obowiązujących normach, 

 za połówkę pustaka należy uznawać część pustaka przeciętego lub pękniętego wzdłuż rzędu szczelin, 

jeżeli objętość tej części jest równa co najmniej połowie objętości całego pustaka. Liczba takich połówek 

w dostarczonej partii pustaków nie powinna przekraczać dla klasy pustaków 15, 10,7,5 – 7 %, a dla klasy 

5 – 10 %, 

 nasiąkliwość pustaków badana metodą moczenia powinna wynosić dla pustaków klasy 15, 10, 7,5 nie 

więcej niż 22 %, a dla pustaka klasy 5 nie określa się, 

 pustaki klasy 15, 10,7,5 powinny być mrozoodporne i zgodnie z obowiązującymi normami powinny bez 

uszkodzeń wytrzymać 20 cykli zamrażania i odmrażania. 

Wyroby ścienne betonowe 

 pustaki ścienne powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i o 

równych powierzchniach. Mogą być one z betonu zwykłego nie  zawierającego w przypadku dodatku 

popiołów lotnych nadmiernego stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Przełom pustaka 

powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu dokładność przemieszania wszystkich 

składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury elementów. 

Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny być bez raków  guzów lub wgłębień, krawędzie nie 

poszczerbione, naroża – nie poobijane nasiąkliwość wagowa bloczków i pustaków powinna się mieścić w 

granicach 0d 10 do 20 %, 

 przy odbiorze pustaków i bloków na budowie należy dokonać sprawdzenia : 

wielkości i liczby pęknięć, 

wymiarów i wielości skrzywień krawędzi i powierzchni, 

wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży, 

przełomu, 

wytrzymałości na ściskanie. 

 ze względu na skurcz nie należy pustaków wbudowywać wcześniej niż po 10 tygodniach od daty ich 

wyprodukowania. 

1.3.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków wapienno - piaskowych. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do 

zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na wysokości 

kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i nie więcej niż jedno na długości łaty (2 

m). Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej 

niż 6 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku. 

Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/: nie więcej niż 1 

mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni ostatniej warstwy pod 

stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku, sprawdzenie 

wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 

1.3.8. Jednostka obmiaru 

(m
3
) ścian fundamentowych i kominów, (m2) ścian nadziemia i ścianek działowych. 

1.3.9. Odbiór 

Podstawą przyjęcia wyrobów na budowę stanowią: 

 projekt techniczny, 
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 dokumenty od producenta,  

 sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

 sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

Każda konstrukcja murowa powinna spełnić następujące wymagania ogólne: 

 mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego powinny być wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, 

 największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z 

betonu komórkowego powinny odpowiadać określonym w aktualnej normie, 

 badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

norm, 

 sprawdzeni jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na podstawie wpisów 

do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami, 

 jeżeli badania wykażą zgodność wykonania robót z niniejszą ST i obowiązującymi normami, to należy je 

uznać za zgodne z wymaganiami. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy 

i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

1.3.10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m
2
 i m

3
), po odbiorach poszczególnych robót. 

1.3.11. Przepisy związane 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia 

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1) 

PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2) 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
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B 01. 04. Roboty ciesielskie – CPV 45420000-7  

1.4.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia konstrukcji 

drewnianych.  

1.4.2 Zakres 

Wykonanie prefabrykowanych dźwigarów dachowych. 

Impregnacja konstrukcji dachowej.  

Wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej. 

1.4.3. Materiały 

Asortyment wyrobów zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB, folie do uszczelnienia, śruby M-16, 

gwoździe, środki ognioochronne np. Fobos M4, folia paroprzepuszczalna dachowa, środki zabezpieczające przed 

korozją biologiczną, gwoździe fi 4x40 

Wełna mineralna skalna spełniająca wymagania: 

-grubość 15 cm 

-Współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,036 W/mk 

-Klasa reakcji na ogień A1  

 

Prefabrykowane dźwigary dachowe spełniające wymagania: 

-drewniane, prefabrykowane wiązarów trójkątnych o maksymalnej rozpiętości w osiach podpór 12,48 m i 

maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 1220 mm.  

-tarcica klasy C24 o grubości 45 mm.  

-połączenie elementów (słupki, krzyżulce, pasy) wiązarów na płytki kolczaste GNA20 i T150. 

Szczegóły wykonania wg dokumentacji montażowej. 

Elementy drewniane wiaty rekreacyjnej: 

-belka – 14x20x472cm – 4szt 

-płatew – 14x20x1080cm – 2szt 

-krokiew – 7x16x334cm – 13szt 

-jętka – 7x16x290cm – 13szt 

-miecz – 7x12x130cm – 20szt 

-słup – 14x14x281cm – 8szt 

-wiatrownica – 7x16x280cm – 4szt 

1.4.4 Sprzęt 

Piła elektryczna, piła spalinowa, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągnik, 

wiadra. 

1.4.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej 

wciągarki, żuraw samojezdny. 
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1.4.6 Wykonanie robót 

- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji 

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 

- Impregnacja więźby.  

 -   Ułożenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów. 

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja 

- Ułożenie izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej 

- Odeskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Złącza wykonać, 

wzmocnić łącznikami stalowymi wg dokumentacji wykonawczej. Przy wykonywaniu jednakowych elementów 

należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 

do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej 

jak 0,5 mm. Elementy drewniane stykające się z betonem powinny być w miejscach styku impregnowane 

środkami grzybobójczymi  

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości 

podanych poniżej:  

 ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, 

 ± 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,  

 ± 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,  

 ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,  

 ± 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,  

 ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,  

 ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,  

 ± 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm  

1.4.7 Kontrola jakości 

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli 

jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych 

konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania 

prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek 

wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

1.4.8 Jednostka obmiaru 

Powierzchnie pokrycia połaci dachowej (m
2
), ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję więźby 

dachowej (m
3
). 

1.4.9 Odbiór 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  

a) zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczna;  

b) rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów;  

c) prawidłowość wykonania złączy;  

d) sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono przewidziane 

w dokumentacji;  

e) rozstawy krokwi, pławi i łat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami 

dachowymi;  

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. 
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1.4.10 Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 

1.4.11 Przepisy związane 

 PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  

 PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

 PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,  

 PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,  

 Tarcica użyta do wykonywania elementów więźby, łacenia, deskowania powinna odpowiadać normie 

państwowej: Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi wg PN-82/D-

94021;  
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B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie – CPV 45261210 - 9  

1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich. 

1.5.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 

Jednowarstwowe pokrycie dachu blachą płaską na rąbek, ołacenie, wykonanie obróbek blacharskich z blachy 

powlekanej, montaż rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej,  

1.5.3. Materiały 

łaty z tarcicy nasyconej, blacha powlekana, rynny dachowe i rury spustowe stalowe cynkowane,  

blacha płaska na rąbek o parametrach:  

-wysokość rąbka 3,2 cm 

-szerokość efektywna panela 47,5 cm 

-nominalna grubość powłoki 50 μm  

-powłoka wierzchnia 30 μm 

-powłoka lekkowytłaczana 

-klasa korozyjności RC5 

1.5.4. Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, 

drabiny. 

1.5.5. Transport 

Samochodowy i ręczny 

1.5.6. Wykonanie robót 

 Ołacenie połaci w odstępach wymaganych instrukcją producenta blachy 

 Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, 

 Ułożenie blachy na rąbek 

 Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność. 

 Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 

wymaganiami producenta 

1.5.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki 

wykonania, prawidłowości spadków rynien. 

1.5.8 Jednostka obmiaru 

(m
2
) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych)  

1.5.9. Odbiór 

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

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

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
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Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) jakości zastosowanych materiałów,  

b) dokładności wykonania pokrycia,  

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połaczenia ich z urządzeniami odwadniajacymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych.  

Odbiór pokrycia z blachy  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (czy nie ma dziur, pęknięć, rys powłoki, czy złącza są prostopadłe 

do okapu itp.).  

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  

Odbiór obróbek blacharskich i orynnowania powinien obejmować: 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

Sprawdzenie mocowania elementów do ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

1.5.10. Podstawa płatności 

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 

1.5.11. Przepisy związane 

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metali. Charakterystyka wyrobów z blachy ze stali 

odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu;  

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze;  

 Rury spustowe powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej lub branżowej PN-EN 612+AC 199, 

BN-66/5059-01;  

 Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiadać aktualnej normie branżowej BN-66/4059-01;  

 Blacha użyta do wykonania obróbek blacharskich powinna odpowiadać aktualnej normie: PN-EN 

10202:2003, PN-EN 2339:2004;  

 Instrukcja montażu producenta blachy 
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B 01. 06a. Montaż stolarki okiennej – CPV 44220000-8  

1.6a.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki okiennej. 

1.6a.2. Zakres 

Montaż okien PCV  

Montaż parapetów wewnętrznych  

1.6a.3. Materiały 

Okna z profili PCV w kolorze białym o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki spełniające poniższe 

wymagania: 

-pięciokomorowa budowa profilu klasy A (wykonanych wyłącznie z materiału pierwotnego) oraz głębokość 

zabudowy 70 mm, 

-okucia z dwoma czopami antywyważeniowymi, 

-niewidoczne uszczelki przyszybowe, 

-szyby typu float o grubości 4mm, ramki dystansowe o szerokości 16 mm oraz z szyby miękkopowłokowe typu 

termofloat o grubości 4 mm, przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona gazem - argonem.  

-Umax=1,1W/m2K. 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego o grubości 3cm, szerokości 20 cm i zaokrąglonych 

krawędziach, pianka poliuretanowa, szybkowiążący klej poliuretanowy 

1.6a.4. Sprzęt 

łaty, wiertarka udarowa, poziomica.  

1.6a.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.6a.6. Wykonanie robót 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić.  

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych 

Obsadzenie okien z uszczelnieniem pianką poliuretanową  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 

mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny 

być większe od: – 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, – 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, – 4 mm przy 

długości przekątnej powyżej 2 m.  

Wbudowanie ościeży w grube mury: 

 dokładność przygotowania ościeża – zgodna z wymaganiami wykonania robót murowych. Odległość 

między punktami mocowania ościeży – 75 cm, a max odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 

30 cm. 

 ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 

murze. Ościeżnice takie powinny mieć zabezpieczenie powierzchniowe od strony muru, 

 szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem z ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy wypełnić po obwodzie 

materiałem izolacyjnym. 

1.6a.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju okien (lewe, prawe, itp.) . Sprawdzenie pionowości okien, szerokości 
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ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania 

skrzydeł. 

1.6a.8. Jednostka obmiaru 

(m2) okien 

1.6a.9. Odbiór 

   Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega między innymi na ocenie jakości dostarczonej stolarki 

budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakość materiałów z których stolarka 

została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność 

działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

 wymiar zewnętrzny ościeży +/- 5 mm, różnica długości przeciwległych elementów ościeży mierzona w 

świetle do 1 m – 1 mm, powyżej 1 m – 2 mm, 

 skrzydło we wrębie – szerokość do 1 m +/- 2 mm, powyżej 1 m - +/- 3 mm, wysokość powyżej 1 m +/- 2 

mm  

 przekroje elementów – szerokość do 50 mm +/- 1 mm, powyżej 50 mm +/- 2 mm, grubość do 40 mm +/- 

1 mm. powyżej 40 mm +/- 1 mm, grubość skrzydła +/- 2 mm, 

1.6a.10. Podstawa płatności 

     Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Część ogólna „ . 

     Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty ( potwierdzonej obmiarem i protokołem odbioru 

elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie . 

     Cena obejmuje : 

 wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki , 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami , 

 dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej i okiennej . 

1.6a.11. Przepisy związane 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

 PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  
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B 01. 06b. Montaż stolarki drzwiowej - CPV 44220000-8  

1.6b.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki drzwiowej. 

1.6b.2. Zakres 

Montaż stolarki drzwiowej drewnianej  

Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej. 

1.6b.3. Materiały 

 Drzwi zewnętrzne aluminiowe spełniające poniższe wymagania: 

-szkło bezpieczne, 

-stolarka aluminiowa 

-współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax = 1,5W/(m2xK). 

 Drzwi wewnętrzne drewniane spełniające poniższe wymagania: 

-płytowe o wypełnieniu z płyty wiórowej otworowej,  

-grubość skrzydła 40mm, 

-rama z drewna iglastego,  

-z trzema zawiasami srebrnymi  

-krawędź karnies,  

-okleina – naturalna 

 Ościeżnice obejmujące, regulowane z płyty drewnopochodnej MDF z regulacją +20mm, pianka 

poliuretanowa. 

1.6b.4. Sprzęt 

łaty, wiertarka udarowa, poziomica.  

1.6b.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.6b.6. Wykonanie robót 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić.  

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów drzwiowych 

Obsadzenie ościeżnic drzwiowych z uszczelnieniem pianką poliuretanową  

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych z regulacją 

• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 

korozją biologiczną od strony muru.  

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB.  

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  

Wbudowanie ościeży w grube mury: 

 dokładność przygotowania ościeża – zgodna z wymaganiami wykonania robót murowych. Odległość 

między punktami mocowania ościeży – 75 cm, a max odległości od naroży ościeżnicy – nie większe niż 

30 cm. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Wielkim 

Strona 37 

 ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 

murze. Ościeżnice takie powinny mieć zabezpieczenie powierzchniowe od strony muru, 

 szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem z ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy wypełnić po obwodzie 

materiałem izolacyjnym. 

1.6b.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowości drzwi, 

sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 

1.6b.8. Jednostka obmiaru 

(m2) drzwi, ościeżnice – szt. 

1.6b.9. Odbiór 

   Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega między innymi na ocenie jakości dostarczonej stolarki 

budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakość materiałów z których stolarka 

została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność 

działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

 wymiar zewnętrzny ościeży +/- 5 mm, różnica długości przeciwległych elementów ościeży mierzona w 

świetle do 1 m – 1 mm, powyżej 1 m – 2 mm, 

 skrzydło we wrębie – szerokość do 1 m +/- 2 mm, powyżej 1 m - +/- 3 mm, wysokość powyżej 1 m +/- 2 

mm  

 przekroje elementów – szerokość do 50 mm +/- 1 mm, powyżej 50 mm +/- 2 mm, grubość do 40 mm +/- 

1 mm. powyżej 40 mm +/- 1 mm, grubość skrzydła +/- 2 mm, 

1.6b.10. Podstawa płatności 

     Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Część ogólna „ . 

     Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty ( potwierdzonej obmiarem i protokołem odbioru 

elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie . 

     Cena obejmuje : 

 wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki , 

 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami , 

 dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej i okiennej . 

1.6b.11. Przepisy związane 

 PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

 PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie – CPV 45324000-4 i CPV 45442100-8  

1.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 

wewnętrznych. 

1.7.2. Zakres 

Wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin sufitów - z płyt gipsowo kartonowych DFH2 gr. 12,5 mm 

mocowanych do ścian szkieletowych lub boazeria.  

Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi. 

Malowanie posadzki w garażu OSP 

1.7.3. Materiały 

 Listwy drewniane do rusztu pod płyty g-k,  

 płyty g-k zwykłe 12,5 mm 

 farba do posadzek przemysłowych w kolorze popielatym 

 wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowo - kompozytowa spełniająca wymagania: 

-Wysoka odporność mechaniczna powłoki  

-Odporność na ścieranie: klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P. PN-EN ISO 11998: 2007P  

 Tynk wapienno – gipsowy spełniający wymagania: 

-Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  

-Proporcje mieszania: 4,5–5,4 l wody na 30 kg  

-Przyczepność: ≥ 0,1 N/m2 – FP: B  

-Współczynnik przepuszczania pary wodnej: μ: < 15  

-Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10,dry: 0,67 W/mK  

-Wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS II  

-Reakcja na ogień: klasa A1  

1.7.4. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, 

betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski, 

1.7.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.7.6. Wykonanie robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 

2. mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

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

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich należy zabezpieczyć okna folią ochronną z PCV. 

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie okładzin z płyt g-k 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych.  

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych: 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0 ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch 

dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  

Malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową.  

Dwukrotne malowanie posadzki w garażu OSP farbą do posadzek przemysłowych. 

1.7.7. Kontrola  jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków 

z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 

protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Ściany. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm 

na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  

1.7.8. Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni 

1.7.9. Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
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Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest 

przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:   

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  

 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót  

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Sprawdzeniu podlegają:   

 zgodność z dokumentacją   

 przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie)   

 rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta)   

 grubość tynku   

 przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm2)   

 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,   

 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi  

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z 

normami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  

1.7.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

1.7.11. Przepisy związane 

 PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”  

 PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”  

 PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”  

 PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”  

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

 PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych 

mieszanek do tynków szlachetnych”  

 PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy”  

 PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  

 BN-84/61 17-05 „Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.”  
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B 01. 08. Roboty posadzkowe – CPV 45432000-4  

1.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych. 

1.8.2. Zakres  

przygotowanie podłoża pod posadzki z jastrychu cementowego 5 cm zbrojonego siatką lub włóknem 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej  

warstwa wyrównawcza z masy samopoziomującej 

wykonanie posadzki przemysłowej gładkiej zacieranej i utwardzanej powierzchniowo w garażu OSP 

Podstawowe określenia  

Podkład podłogowy - warstwa, na której bezpośrednio układa się posadzkę. Podkład podłogowy może stanowić 

płytę samonośną (np. gdy jest ułożony na izolacji akustycznej lub przeciwwilgociowej) lub być związany trwale z 

podłożem. Podkłady podłogowe wykonuje się z reguły z zapraw cementowych lub opartych na spoiwie 

anhydrytowym. W zależności od układu konstrukcyjnego podkłady podłogowe można podzielić na związane z 

podłożem, na warstwie oddzielającej, pływające lub w systemach ogrzewania podłogowego.  

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

podłogowego i warstw izolacyjnych. Podstawową funkcją podłogi jest przenoszenie obciążeń użytkowych. 

Parametry materiałów użytych do wykonania poszczególnych warstw powinny sprostać charakterowi obciążenia, 

jego natężeniu, wielkości czy częstotliwości.  

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

obciążeń własnych i eksploatacyjnych na grunt lub elementy konstrukcyjne budynku w taki sposób, aby 

nakładana warstwa nie ulegała nadmiernym naprężeniom i deformacjom. Ponadto, sposób przygotowania podłoża 

powinien być dobrany odpowiednio do charakteru materiału stosowanego na nim i powinien zapewnić temu 

materiałowi odpowiednią przyczepność. Podłoże powinno być, zatem odpowiednio nośne, czyli stabilne, mocne i 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, czyli kurzu, pyłu, powłok starych farb lub tynków, 

olejów, tłuszczów, wosku itp. Dla przykładu pełna ocena podłoża pod posadzki i podkłady podłogowe powinna 

zawierać sprawdzenie: powierzchniowej twardości, wytrzymałości na odrywanie i na ściskanie, wilgotności, 

stopnia zabrudzenia. Ocenie powinna być poddana również równość podłoża, prawidłowość ukształtowania 

spadków i występowanie ubytków i rys.  

Posadzka - wierzchnia warstwa podłogi stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie.  

Plastyfikator - domieszka stosowana w celu polepszenia urabialności mieszanki bez konieczności dodawania 

większej ilości wody. Po dodaniu plastyfikatora beton staje się jednorodny, szczelny i przez to bardziej 

mrozoodporny oraz odporny na czynniki agresywne, a także łatwo formowalny. Plastyfikatory zwiększają 

trwałość i wytrzymałość betonu oraz, dzięki zmniejszeniu ilości wody dodawanej do mieszanki, ograniczają 

powstawanie rys skurczowych  

1.8.3. Materiały 

 Piasek zwykły,  

 chudy beton B-10,  

 folia w płynie,  

 zaprawa cementowa M12,  

 poliestyren ekstrudowany (XPS) gr. 10 cm spełniający wymagania: 

-powierzchnia gładka 

-gęstość 30-38 kh/m3 

-klasa reakcji na ogień – E 

-λD Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] ≤ 0,035  
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-Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym [kPa] ≥ 300  

-Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] ≤ 0,7  

 jastrych cementowy spełniający wymagania: 

-Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) - średnia wartość 24 N/mm2  

-Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) - średnia wartość 5,5 N /mm2  

- Odporność na ścieranie A15 

-Skurcz liniowy (po 28 dniach) - < 0,55 mm/m  

-Reakcja na ogień klasa A1 

 Płyta zbrojona posadzki zacierana i utwardzana powierzchniowo ze zbrojeniem rozproszonym gr 18 cm,  

 piasek zagęszczony – Q=80 Mpa 

 kruszywo łamane sortowane 0/31,5mm klinowane klińcem – gr 20cm – Q=120Mpa 

 beton C8/10 (B10) gr. 10cm 

 folia PE 

 płyty żebletowe utwardzone i zacierane na gładko z C25/30 (B30) gr. 18cm, ze zbrojeniem rozproszonym 

(50x1mm) w ilości min 40kg/m3 i włóknami polipropylenowymi 

 taśma przeciw skurczowa gr. 5mm 

 ocynkowane kątowniki gorącowalcowane 50x50x5mm. 

 

1.8.4. Sprzęt 

Łaty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna 

1.8.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.8.6. Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podkład betonowy 10 cm,) 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe 10 cm) 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm 

Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub piętra budynku należy 

zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne 

pomogą określić zakres prac związanych z wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, 

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

wodnej.  

Sposób przygotowanie podłoża uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, w jakim zostanie 

wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkład 

lub posadzkę wykonujemy, jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw 

mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji 

bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć 

mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję 

gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwę emulsji należy nanieść poprzecznie do pierwszej, po 

upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu emulsji, 

nie wcześniej niż po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na 

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

wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy występujące w polu 
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wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi 

lub cienkimi paskami ze styropianu.  

Wylanie posadzek  

Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne wzdłuż ścian i innych 

konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na 

dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej. Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejową, zszywkami lub 

poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę. Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz 

osiągnięcie projektowanej grubości warstwy podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są 

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

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

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

swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew można użyć szybkowiążącej zaprawy. 

Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. 

Dzięki nim można uzyskać spadki podłogi, np. do kratki ściekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy 

zasadniczą zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w 

betoniarce.  

Zaprawę należy równomiernie rozłożyć między listwami i zawibrować styropianową, drewnianą lub stalową pacą 

- tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu 

wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciągnięcie 

laty w kierunku do siebie, łata powinna być lekka i wygodna w użyciu. Listwy kierunkowe powinny być tak 

ułożone, aby można było zachować odpowiedni ciąg pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną 

powierzchnię zaprawy. Z reguły układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy ściąganiu 

zaprawy w równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy prowadzące, co zapewnia równy 

poziom podłogi. Praca powinna być tak zaplanowana, aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej oddalonego 

miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu poziomu z listwy 

na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się dodatkowe punkty wysokościowe na ścianach. Po ok. 1-

2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na posadzkę, usuwamy listwy i dokładnie 

wyrównujemy powierzchnię. Przy wyciąganiu rurek, najlepiej okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach 

uzupełniamy świeżą zaprawą i pacą zacieramy dokładnie powierzchnię jastrychu. Czas oczekiwania na wejście 

zależy od panujących w danym pomieszczeniu warunków cieplno-wilgotnościowych. Powierzchnia posadzki 

wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym 

etapie prace posadzkowe można skończyć. Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie 

lepszą przyczepność kleju do posadzek. Powierzchnię zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie 

należy robić tego zbyt późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy. Na skalę przemysłową 

używa się zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca się wykonywania tzw. przypalanek powierzchni cementem. 

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

o boku max 6 m i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 

(w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez całą jej 

grubość i być wypełnione np. taśmą PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej. Przez kilka dni po wykonaniu 

posadzki lub podkładu należy utrzymywać należytą wilgotność powierzchni poprzez skraplanie wodą albo 

pokrycie warstwą folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągnięcie przez 

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

dodatkową warstwą posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%. Dylatacje w posadzkach i podkładach 

powinny zostać przeniesione w miejscu występowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować 

szkodliwy wpływ rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą one przez cały 

przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny 

przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczających 30 m, a na zewnątrz 

na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W podłużnych korytarzach przyjęto zasadę dylatowania 

powierzchni, co 2-2,5 krotności szerokości korytarza. W podkładach podłogowych jest to nacięcie do 1/3 

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

przechodząca przez cały przekrój posadzki.  

Posadzka w garażu OSP 

Całą płytę należy oddylatować od wszystkich elementów konstrukcyjnych pomieszczenia taśmą przeciw 

skurczową z pianki gr. 5mm. Po ułożeniu betonu mieszankę zagęszczać przy pomocy łaty wibracyjnej w celu jego 
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odpowietrzenia i zwiększenia wytrzymałości. Wierzchnią warstwę posadzek betonowych obrabiać podwójnymi 

zacieraczkami samojezdnymi i w zależności od wybranej technologii utwardzać powierzchniowo posypką 

mineralną kwarcową lub elektrokorundową lub inną według wybranej technologii wykonania. Po zatarciu na 

świeżą nawierzchnię posadzki natryskiwać roztwór żywicy akrylowej.  

Zaleca się, aby całość prac związanych z wykonaniem posadzki w garażu wykonała specjalistyczna firma.  

Granicę powierzchni miejsc postojowych dla pojazdów straży pożarnej należy oznaczyć pasem w kolorze białym 

o szerokości 10 cm. Elementy stwarzające możliwość potknięcia się lub uderzenia oznakować żółto-czarnymi, 

ukośnymi pasami ostrzegawczymi.  

Krawędź posadzki w przejściach przez otwory bram winny być zabezpieczone ocynkowanym kątownikiem 

gorącowalcowanym 50x50x5mm. 

Wykonywanie i wyrównanie podkładów podłogowych z wykorzystaniem mas samopoziomujących  

W trakcie wylewania temperatura pomieszczeń i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. Należy unikać 

przeciągów, bezpośredniego nasłonecznienia podłóg oraz punktowego nagrzewania powierzchni.  

Podłoże powinno być mocne i dokładnie oczyszczone. Miejscowe zgrubienia podłoża oraz zbędne elementy 

wystające należy zlikwidować, ponieważ powodują one konieczność pogrubienia warstwy wylewki. Jeśli chcemy 

usunąć wierzchnią warstwę podłoża, nie zaleca się szlifowania powierzchni, co osłabia podłoże, lecz wykonanie 

tego poprzez dłutowanie, śrutowanie lub metodą frezowania. Po dokładnym oczyszczeniu podłoża, całą 

powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą, która wzmocni powierzchnię, zwiększy jej przyczepność 

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

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

przeprowadzić jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia. Większe ubytki, dziury i spękania podłoża 

należy wyrównać. Wstępne wyrównanie podłoża pozwoli ograniczyć zużycie zasadniczej zaprawy oraz 

zapobiegnie wyciekom podczas wylewania. Niewypełnione ubytki podłoża mogą spowodować w tych miejscach 

nierówności świeżej warstwy oraz jej pęknięcia. Pola, na których będzie wylewany podkład, powinny zostać 

odizolowane od ścian za pomocą np. samoprzylepnych taśm dylatacyjnych. Ściany mocno pylące powinny być 

zagruntowane do wysokości ok. 7 cm na kilka godzin przed montażem taśm. Dylatacje brzegowe izolują podłogi 

od ścian oraz dodatkowo kompensują ruchy warstw podłogi podczas wiązania zaprawy oraz w trakcie 

użytkowania. W przypadku wykonywania podkładu cienkowarstwowego na podłożach słabych lub zaolejonych, 

można zastosować dodatkowe wzmocnienie podkładu siatką z włókna szklanego. W przypadku odspojenia się 

warstwy od podłoża, podkład o grubości powyżej 20 mm będzie stanowić samonośną płytę podłogową. Siatka 

zbrojeniowa powinna być dokładnie zamocowana i naciągnięta, układana na ok. 10 cm zakład, łączący pasy 

równolegle. Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych należy określić występujące w 

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

jest poziome, wyrównanie podłoża zaprawami samopoziomującymi można wykonać bez ustawiania reperów w 

polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na ścianie. Zaprawę samopoziomującą przygotowujemy, wsypując do 

wiadra suchą masę do odmierzonej wcześniej zimnej wody zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. Ważne 

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

samym użyciem, powinna zostać ponownie wymieszana i wylewana w dość szybkim tempie, dlatego zaleca się, 

aby zaprawę przygotowywać jednocześnie w kilku wiadrach.  

Dokładnie wymieszaną zaprawę wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynając wzdłuż najbardziej oddalonej 

od wyjścia ściany, stopniowo cofając się do wyjścia. Przyjmuje się zasadę nie wchodzenia na już wylaną 

powierzchnię. Po wylaniu pasa szerokości ok. 0,5 m, zaprawę należy delikatnie rozprowadzić długą stalową pacą. 

Zamaszyste ruchy koliste umożliwiają ściągnięcie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a odpowiedni kąt jej 

trzymania umożliwia dodatkowo odpowietrzanie warstwy. Podczas wylewania należy sprawdzać, czy 

powierzchnia nie wykazuje załamań i falowania oraz kontrolować jej grubość poprzez zagłębienie calówki lub 

zapałki. Wylewanie zaprawy równoległymi do ściany pasami wykonujemy stopniowo na całej powierzchni 

pomieszczenia. W każdym pasie należy powtarzać poszczególne czynności technologiczne ściągania nadmiaru 

zaprawy oraz odpowietrzania z użyciem pacy. Odpowietrzanie zaprawy można też wykonać za pomocą 

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

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

samopoziomujących tym sposobem stosuje się zazwyczaj przy wykonywaniu dużych powierzchni podłóg. 

Gotowa powierzchnia powinna być wyłączona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w zależności od zastosowanej 
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zaprawy samopoziomującej Należy unikać przeciągów, nasłonecznienia, nie wolno polewać zaprawy wodą, 

nakrywać folią. W przypadku dużych pól lub przy zmianie grubości warstw, stosuje się specjalne zastawki, tzw. 

stopery, np. z taśmy. Usuwa się je po związaniu zaprawy, a następnie dolewa się kolejne pasy. Po stwardnieniu 

zaprawy należy „przenieść” istniejące w podłożu szczeliny dylatacyjne, nacinając je ostrym nożem lub tarczą do 

betonu. Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku należy każdorazowo konsultować z projektantem. 

Wykładziny można układać na podkładzie po jego całkowitym wyschnięciu (pomiary z użyciem 

wilgotnościomierza)  

1.8.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 

podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów, jakości materiałów, protokołów 

odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów.    

1.8.8. Jednostka obmiaru 

(m
2
) posadzek i izolacji (m

3
) podłoży 

1.8.9. Odbiór 

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 

1.8.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

1.8.11. Przepisy związane 

 PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie  

 PN-EN 197-1 Cement-Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej  

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.  
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B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji - CPV 45320000 – 6  

1.1. Przedmiot 

   W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania ocieplenia i elewacji  

1.2. Zakres stosowania 

   Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie oraz wykonania robót zawartych w pkt. 1.1 ST. 

1.3. Zakres robót objętych 

   Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: 

 Ocieplenia ścian płytami styropianowymi gr. 16 cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej 

 Osadzenie podokienników z blachy ocynkowanej grubości 0,7mm 

 Prace pomocnicze, ustawienie rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe 

   Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST „ Część 

ogólna „. 

Określenia podstawowe, definicje 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie z zestawu wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczonego jako kompletny system i składającego się, minimum, z następujących 

składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu 

- materiału do izolacji cieplnej 

- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 

- warstwy wykończeniowej systemu 

Podłoże – powierzchnia istniejącej ściany 

Środek gruntujący – materiał na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji nasiąkliwości lub zwiększenia 

przyczepności 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła jako składnik BSO mocowany 

w formie płyt na ścianach zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 

cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 

obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 

mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 

jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 

przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki –służą do zapewnienia funkcji technicznych 

BSO i ukształtowania jego powierzchni 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST „ Część 

ogólna „. 
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2. Materiały 

Wymagania ogólne 

Materiały zastosowane do wykonywania robót muszą być bezwzględnie jednego systemu, wytwarzane lub 

rekomendowane przez producenta. Zastosowanie materiałów pochodzących z różnych systemów stanowi 

naruszenie art. 2. Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. 

Materiały stosowane do wykonywania robót ociepleniowych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aprobatą techniczną 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 

Techniczne (EAT) udzielone w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na 

rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 

ZUAT. 

Oferowany BSO powinien składać się z następujących elementów składowych: zaprawa klejąca na bazie 

cementu, płyty styropianowe o grubości 12 cm, zaprawa zbrojąca na bazie cementu, siatka zbrojąca z włókna 

szklanego, wyprawa, farba silikatowa do malowania tynku mineralnego. 

Oferowany BSO winien spełniać wymagania podane w tablicy nr 1. 

Właściwości Wymagania 

Wodochłonność, g/m
2
, w badaniu na próbkach: 

- po 10 h zanurzenia w wodzie 

- po 24 h zanurzenia w wodzie 

 

najwyżej 600 

najwyżej 1000 

Mrozoodporność Próbki po badaniu nie powinny wykazywać 

zmian 

Odporność na starzenie Próbki po badaniu nie powinny wykazywać 

zmian barwy wyprawy 

Przyczepność międzywarstwowa, MPa, w badaniu na 

próbkach: 

- w stanie powietrzno – suchym 

- po cyklach mrozoodporności 

 

 

co najmniej 0,1 

co najmniej 0,1 

Funkcjonalność Po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani 

zawilgocenie spodniej strony warstwy 

wyprawy wierzchniej 

Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach 

- w stanie powietrzno – suchym 

- po cyklach starzeniowych 

 

co najmniej 1 

co najmniej 1 

Opór dyfuzyjny względny dla warstwy (warstwa 

zbrojona + środek gruntujący + wyprawa tynkarska),  

 

najwyżej 2,0 

 

Oferowany BSO musi mieć klasyfikację odporności ogniowej na poziomie NRO. 

Producent systemu ociepleń musi posiadać system kontroli jakości ISO 9001 oraz certyfikat AQAP 2110:2003. 
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2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

2.2.1. Środek gruntujący podłoże 

Materiał wodorozcieńczalny, dyspersja akrylowa stosowany do przygotowania podłoża przed klejeniem płyt 

izolacji termicznej. Środek gruntujący musi spełniać następujące wymagania: wzmacniać powierzchniowo 

podłoże, zmniejszać nasiąkliwość podłoża, być przepuszczalny dla pary wodnej, gotowy do użycia, do stosowania 

na zewnątrz. Środek ten powinien być rekomendowany przez producenta BSO lub stanowić element systemu. 

2.2.2. Zaprawa klejąca 

Wymagający zarobienia z wodą materiał na bazie cementu modyfikowanego polimerami, zbrojony włóknem 

celulozowym do klejenia płyt styropianowych, spełniający wymagania podane w tablicy nr 1 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne 

Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS PN-EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P3 – BS115 – CS(10)70 – 

DS.(N)2 – DS.(70,-)2 – TR 100 o grubości 16 cm, mocowane metodą klejenia, o krawędziach prostych lub 

frezowanych. 

2.2.4. Zaprawa zbrojąca 

 Wymagający zarobienia z wodą materiał na bazie cementu modyfikowanego polimerami, zbrojony włóknem 

celulozowym nanoszony na powierzchnie płyt styropianowych, w którym zatapiana jest siatka zbrojąca, 

spełniający wymagania podane w tablicy nr 2. 

Tablica 2 

Właściwości Wymagania 

Zaprawa klejąca Zaprawa zbrojąca 

Odporność na spływanie z powierzchni pionowej Brak spływu 

Odporność na powstanie rys skurczowych w 

warstwie o grubości 8 mm 

Brak rys 

Przyczepność, MPa: 

a) do betonu 

- w stanie powietrzno – suchym 

- po 24 h zanurzenia w wodzie 

- po 5 cyklach termiczno-

wilgotnościowych (24 h zanurzenia w 

wodzie i 48 h suszenia) 

b) do styropianu 

- w stanie powietrzno – suchym 

- po 24 h zanurzenia w wodzie 

- po 5 cyklach termiczno-

wilgotnościowych (24 h zanurzenia w 

wodzie i 48 h suszenia) 

 

 

 

co najmniej. 0,3 

co najmniej 0,2 

 

 

co najmniej 0,3 

 

co najmniej 0,1 

co najmniej 0,1 

 

 

co najmniej 0,1  

Konsystencja, cm 8,0 +/- 1,0 

 

2.2.5. Siatka zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min. 145 g/m
2
, wtapiana w zaprawę 

zbrojącą, o nazwie handlowej: 

AKE 145 zgodna z aprobatą AT-15-3833/99 z aneksami lub 
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ST-112-100/7 zgodna z aprobatą AT-15-3514/99 z aneksami lub 

SSA-5433-S zgodna z aprobatą AT-15-3680/99 z aneksami 

2.2.6. Farba gruntująca 

Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, nanoszona na warstwie 

zbrojącej, ułatwia nakładanie tynków, zwiększa przyczepność do podłoża, wodoodporna, gotowa do użycia. 

2.2.7. Zaprawa tynkarska 

Sucha zaprawa mineralna do wykonywania tynków cienkowarstwowych, spełniająca wymagania podane w 

tablicy 3. 

Tablica 3. 

Właściwości Wymagania 

Tynk mineralny o 

fakturze „baranek” 

do malowania 

Tynk mineralny o 

fakturze „kornik” 

do malowania 

Tynk 

mineralny o 

fakturze 

„mix” do 

malowania 
Ziarno 

1,5 mm 

Ziarno 

2,5 mm 

Ziarno 

2,5 mm 

Ziarno 

3,5 mm 

Konsystencja, cm  9,5 +/- 

1,0 

7,5 +/- 

1,0 

9,5 +/- 1,0 

Maksymalna średnica ziarna, mm 1,5 2,5 2,5 3,5 2,0 

Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą 

(wagowo) 

 

100:22 

 

100:18 

 

100:21 

 

100:21 

 

100:23 

Minimalna grubość warstwy, mm 1,5 2,5 2,5 3,5 2,0 

Orientacyjne zużycie, kg/m
2
 2,0–2,4 3,5-4,0 2,5-3,5 3,5-4,0 2,6-2,9 

Odporność na występowanie rys w warstwie o 

grubości do 8 mm 

Brak rys 

 

2.2.8. Tynk mozaikowy 

Tynk na spoiwie żywicznym zawierający barwione ziarna kruszywa w przedziale 0,8 – 1,2 mm lub 1,4 –2,0, do 

nanoszenia w strefie cokołowej celem zabezpieczenia przed oddziaływaniem wody opadowej rozbryzgowej, 

uszkodzeniami mechanicznymi. Jest to gotowy do użycia, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na 

szorowanie, łatwy do utrzymania w czystości, spełniający wymagania podane w tablicy nr 4. 

Tablica 4. 

Wymagania Właściwości tynku mozaikowego 

Wygląd: 

- masy 

 

- wyprawy 

 

jednolita masa z kolorowym wypełniaczem bez 

zanieczyszczeń 

wyprawa o jednolitej barwie i fakturze, bez spękań 

i prześwitów podłoża 

Wstępne twardnienie Brak przylepności i śladów na tkaninie po 24h 

utwardzania 

Zachowanie się masy w temperaturze nakładania 

+5
o
C i +20

o
C 

Masa powinna się dobrze nakładać i rozprowadzać 

po zagruntowanym podłożu; brak rys, pęknięć i 

prześwitów podłoża 

Podciąganie kapilarne, kg/m
2
h

0,5
 Nie więcej niż 0,5 
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Opór dyfuzyjny względny Sd, m Nie więcej niż 2 

Odporność na uderzenie na sucho i na mokro 

(obciążnik 500 g) 

Kwadraciki nie powinny wykruszać się i wypadać 

 

2.2.9. Farba elewacyjna 

Farba silikatowa (krzemianowa) do malowania powierzchni pokrytych tynkiem mineralnym, powinna być w 

fabrycznym opakowaniu cieczą o brawie zgodnej z katalogiem producenta, wykazywać zawartość suchej 

substancji 47,0% +/- 2,4%, powinna po pomalowaniu być matowa, być alkaliczna, wykazywać przyczepność do 

podłoża powyżej 0,3 MPa. 

2.2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 

Jako elementy uzupełniające, jak profile startowe, narożniki ochronne, listwy krawędziowe, profile dylatacyjne 

itp. należy stosować wyroby wytwarzane (dostarczane) przez producenta SBO lub przez niego rekomendowane. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemu ociepleniowego mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podana w dokumentacji projektowej i SST 

- są właściwie oznakowane i opakowane 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

oraz karty techniczne i wytyczne stosowania wyrobów 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Oferowany BSO musi mieć klasyfikację 

odporności ogniowej na poziomie NRO. Oferowany BSO musi mieć możliwość układania na ścianach 

zewnętrznych o nośnym podłożu bez użycia łączników mechanicznych do wysokości 12 m. Producent systemu 

ociepleń musi posiadać system kontroli jakości ISO 9001 oraz certyfikat AQAP 2110:2003. 

Zastosowany system: 

- system z wyprawą baranek silikatowy k2,0 mm 

3. Sprzęt 

   Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „ Część ogólna „. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

   Ogólne warunki transportu podano w ST „ Część ogólna „. Materiały i elementy mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami i utratą. 

5. Wytyczne wykonania i odbioru. 

5.1.  Przygotowanie podłoża 

5.1.1. Ocena istniejącego podłoża 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy sprawdzić, jakość istniejącego podłoża. Musi ono być 

nośne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. 

Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć. Miejsca będące siedliskiem mchów i 

glonów oczyścić drucianą szczotką, a następnie nasycić roztworem płynu grzybobójczego. Przyczepność 

istniejącego tynku należy sprawdzić poprzez ostukanie młotkiem. „Głuchy” dźwięk świadczy o odspojeniu od 
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muru, odspojony tynk należy skuć. Oprócz skucia „głuchych„ tynków zaleca się odkucie wyprawy na 

zewnętrznych ościeżach okien i drzwi (jeżeli zaistnieje taka potrzeba), tak aby umieścić tam materiał 

termoizolacyjny gr. min. 2-3 cm i nie zasłaniać całkowicie ościeżnic. Nie ocieplenie tych miejsc spowoduje 

powstanie mostków termicznych i w konsekwencji zawilgocenie ścian w obrębie ościeży wewnętrznych. 

W przypadku nośnych ścian odznaczających się dużymi nierównościami powierzchni należy wykonać warstwę 

wyrównawczą. Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy zastosować szpachlówkę do tynków lub zaprawę 

cementową modyfikowana wodna dyspersją żywic. Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm należy 

zastosować zaprawę cementową modyfikowaną nakładaną w kilku warstwach. Jeśli nierówności przekraczają 20 

mm należy zastosować naprawę poprzez naklejanie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości (z 

uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). 

5.1.2. Badanie nośności podłoża 

Wytrzymałość podłoża należy sprawdzić metodą pull off, używając odpowiedniego urządzenia badawczego (min. 

0,08 MPa). Przy braku takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności. W tym celu do podłoża 

przykleja się, przy pomocy kleju systemowego, próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 10x10 cm. 

Po 3 dniach próbki odrywa się ręcznie od podłoża siłą prostopadłą do ściany. Podłoże należy uznać za nośne gdy 

materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze. Jeśli natomiast zostanie on oderwany od podłoża 

łącznie z warstwą zaprawy i częścią podłoża, wtedy dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne lub 

odpowiednio przygotować podłoże. 

5.1.3. Gruntowanie nasiąkliwych podłoży 

Podłoża bardzo nasiąkliwe, np. nie otynkowane mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, należy 

obficie zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym na bazie żywic akrylowych. 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt izolacyjnych nie będzie wtedy zbyt szybko przesychać i osiągnie swoją pełną 

wytrzymałość.  

5. 2. Mocowanie profili cokołowych  

Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe profile. Mocuje się je przy użyciu kołków 

rozporowych (maksymalnie co 50 cm), dokładnie poziomo, co najmniej 30 cm powyżej terenu. Nierówności 

ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Na narożnikach budynków listwę 

cokołową należy docinać pod kątem 45º.  

5.3. Mocowanie płyt materiału izolacyjnego 

5.3.1. Zaprawy klejące do przyklejania płyt materiału izolacyjnego 

Jako zaprawę klejącą stosuje się gotowy materiał do zarobienia wodą na bazie cementu, zgodnie z wymaganiami 

w pkt. 2.2.2. 

5.3.2. Nakładanie zaprawy na płyty izolacyjne 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3÷4 cm i kilkoma plackami o 

średnicy ok. 8 cm. W przypadku równych podłoży, do nakładania zaprawy, można użyć pacy o zębach 10÷12 

mm. Zaprawa klejąca nie może znaleźć się na krawędziach bocznych płyt izolacyjnych.  

5.3.3. Przyklejanie płyt izolacyjnych 

Po nałożeniu zaprawy, należy niezwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Płyty 

trzeba przyklejać ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków 

pionowych. W narożach budynku należy zachować przewiązanie płyt. Przycinanie płyt wystających poza naroża 

ścian, możliwe jest dopiero po związaniu zaprawy klejącej. Nie należy używać uszkodzonych płyt. Nie 

dopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach.  

Szczeliny między płytami izolacji termicznej większe niż 2 mm i miejsca trudno dostępne np. przy balustradach 

należy wypełnić pianką poliuretanową.  

5.3.4. Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych 

Po związaniu zaprawy mocującej płyty termoizolacyjne (przeważnie po 2÷3 dniach) można przystąpić do 

szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy 

ewentualne uskoki krawędzi płyt.  
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5. 4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

5.4.1. Zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką 

Należy zastosować zaprawę opartą na bazie cementu zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.2.4.  

5.4.2. Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych i drzwiowych 

Wszystkie naroża otworów na elewacji należy wzmocnić ukośnie wklejonymi kawałkami siatki z włókna 

szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu ukośnych pęknięć 

rozwijających się od naroży. 

5.4.3. Zabezpieczenie krawędzi profilami  

Krawędzie budynku i krawędzie ościeży należy zabezpieczyć odpowiednimi profilami produkowanymi 

(dostarczanymi) przez producenta BSO lub rekomendowanymi przez niego. Szczególne miejsca elewacji należy 

obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta 

systemu.  

5.4.4. Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru 

Na ścianach parteru, minimum do wysokości 2 m od poziomu terenu, należy wkleić dodatkową warstwę siatki. 

Zabezpieczy to płyty termoizolacyjne przed uszkodzeniami. 

5.4.5. Szpachlowanie powierzchni płyt 

Gdy dodatkowe wzmocnienia są stabilne, można przystąpić do wklejania zasadniczej warstwy siatki. Pierwszą 

operacją jest równomierne nałożenie zaprawy za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. Zaprawę 

nanosi się od góry budynku, pionowym pasmem szerokości ok. 1,1 m. Na tak przygotowanej warstwie 

natychmiast rozkłada się siatkę z włókna szklanego i zatapia się ją przy użyciu pacy metalowej i szpachluje się na 

gładko. Siatka z włókna szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Należy 

przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące około 10 cm.  

5.4.6. Usuwanie drobnych nierówności na warstwie zbrojonej 

Następnego dnia używając papieru ściernego, zeszlifować ślady po pacy i ewentualnie uzupełnić drobne ubytki. 

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

5.5.1. Gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe 

Do gruntowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej siatką (przeważnie po 3 

dniach). Farbę gruntującą spełniającą wymagania podane w pkt. 2.2.6. należy nakładać pędzlem, równomiernie i 

jednokrotnie. Nie stosować wałków i nie rozcieńczać farby wodą. Czas schnięcia farby wynosi ok. 4 godzin. 

Gruntowanie ułatwia nakładanie tynków i zwiększa ich przyczepność. Dla tynków o intensywniejszych barwach, 

zaleca się stosowanie farby gruntującej o kolorze zbliżonym do koloru tynku. 

5.5.2. Wyprawy tynkarskie 

Wyprawę elewacyjną można nakładać po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Tynki produkowane w 

postaci gotowej masy. Masy tynkarskie gotowe do użycia, wystarczy tylko przemieszać przed użyciem. Tynki 

cienkowarstwowe równomiernie nanosi się na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Jego powierzchnię należy wygładzić pacą, zbierając nadmiar materiału. Gdy naniesiony na podłoże 

tynk nie klei się już do narzędzia, wtedy płasko trzymaną packą plastikową należy nadać fakturę. Przy tynkach o 

fakturze „kornikowej”, w zależności od kierunku ruchów packi, można uzyskiwać pionowe, poziome lub koliste 

rysy pochodzące od zawartego w materiale ziarna. Tynki o fakturze „kamyczkowej” uzyskują wygląd gęsto 

ułożonych ziaren kruszywa. Na jednej płaszczyźnie elewacji prace tynkarskie powinny być wykonywane w 

sposób ciągły. Jeśli musimy przerwać pracę należy wówczas przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać 

mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami materiału. Po związaniu tynku trzeba zabezpieczyć uzyskaną 

krawędź taśmą i analogicznie wykonać nowy fragment tynku.  

5.6. Zalecenia dodatkowe 

a) prace ociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy względnej 

wilgotności powietrza poniżej 80%). Nie należy pracować na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a 

wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu, wykonane z gęstej 

siatki, osłony na rusztowaniach 

b) temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 do + 30
o
C. Wyjątek stanowi tu stosowanie tynków 
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mineralnych - minimalna temperatura od +9
o
C. 

c) odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać 

wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20÷30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane m.in. ze 

względu na możliwość powodowania uszkodzeń mechanicznych 

d) jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. 

Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym 

e) obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go przed 

zaciekami wody deszczowej 

f) przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw i na sąsiadujących poziomach 

rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody 

g) z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku – na jednej płaszczyźnie 

należy stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu 

h) wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach) przez minimum 1 dzień, a 

mineralne tynki kolorowe – przez co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury +20
o
C oraz wilgotności 

względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązania tynków 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.1.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

6.1.2. Ocena podłoża 

 Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 

stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 

wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego według zaleceń dostawcy BSO 

- odchyłki geometryczne podłoża 

6.2. Badania w czasie realizacji robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 

określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 

zanikających (ulegających zakryciu).  

6.2.1. Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 

wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym oraz czy je 

zagruntowano. 

6.2.2. Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu 

i szerokości spoin 

6.2.3. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 

zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 

przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 

podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, 

ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów, itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej 

jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

6.2.4. Kontrola wykonania gruntowania polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej 

skuteczności.  

6.2.5. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków 

zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza 
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projektowaną płaszczyznę ściany.  

6.2.6. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 

właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy 

wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni 

oraz krawędzi należy przyjąć:  

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m) 

- odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 

30 mm na całej wysokości budynku, 

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 

– 10 mm, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor oraz fakturę. 

Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do 

wykrycia w świetle rozproszonym. 

6.2.7. Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna 

ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości 

i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości nie mniejszej 3 m Dopuszczalne 

odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z 

ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w 

umowie. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 

robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonywanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 

załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 

nadawały się do wykonywania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2. niniejszej 

SST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 

krawędzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 

większe od 1 m
2
, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 

metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 

grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z gruntowaniem 
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podłoża, klejeni płyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać 

wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 

niniejszej specyfikacji.  

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 

do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 

budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót 

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

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych 

- protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych 

- instrukcje producenta BSO 

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżli chociażby jeden wynik badań był negatywny, roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i przedstawić je ponownie do odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów, odbiór może być dokonanych po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonywanych robotach ociepleniowych. 

9.  Przepisy związane: 

 Bezspoinowy system ocieplania budynków 1999 

 PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

 PN-91/B-10102- Płyty styropianowe 

 PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych 

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur 
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B 01. 10. Instalowanie sufitów podwieszanych - CPV 45421146-9  

1.10.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. jest wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych 

1.10.2 Zakres 

Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego z wypełnieniem płytami sufitowymi gipsowymi 600*600*8 mm na 

konstrukcji T-24 oraz montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k impregnowanych typu DFH2 2x12,5mm 

1.10.3 Wykonanie robót i materiały 

Sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji, rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie 

lokalizacji profili nośnych, instalacja konstrukcji sufitowej. 

Potrzebne materiały: 

kątowniki przyścienne, kołki szybkiego montażu, profile nośne, kit elastyczny, profile poprzeczne, wieszaki, płyty 

gipsowo – kartonowe 600x600x8mm, kołki, dyble 

Wymagania jakie musi spełniać sufit podwieszany: 

 krawędź płyt: typu A 

 klasa odporności ogniowej REI 15 

 Izolacyjność akustyczna DNCW 38 dB 

 Masa zabudowy 8 kg/m2 

 Grubość zabudowy 150 mm 

 Odporność na wilgoć 90 % 

 Wskaźnik pochłaniania dźwięku 0.1 αw 

płyty gipsowo – kartonowe 

1.10.3 Wykonanie 

Sufity podwieszane montować według dokumentacji producenta oraz dokumentacji projektowej na wysokości 

wynikającej z dokumentacji. 

Szczegóły według dokumentacji wykonawczej 

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, sufity podwieszane mogą być stosowane w 

następującym zakresie (zależnie od grubości powłoki cynkowej na kształtownikach konstrukcji nośnej):  

 w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 7 µm (100 g/m2) w pomieszczeniach suchych o wilgotności 

względnej powietrza do 60%,  

 w przypadku powłoki cynkowej o grubości ≥ 19 µm (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamkniętych o 

wilgotności względnej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobę) do 85%. 

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montażu ścian, opracowanej przez producenta.  

Warunki przystąpienia do robót    

 Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne.   

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

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.    

 Tyczenie rozmieszczenia płyt:  

 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 okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 

warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 

rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu :  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 

rusztu.   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.   Konstrukcje sufitów mogą zostać 

podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm 

(mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie 

formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 

stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.   

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.  

Montaż płyt:  

Do zmontowanej konstrukcji nośnej przykręca się płyty gipsowo – kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu 

profili nośnych. Połączenie płyt z długości muszą znaleźć się zawsze na profilu i być przesunięte w sąsiednich 

pasach co najmniej o 50 cm.   Wieszaki na których wiesza się profile - noniuszowe.   Rozstaw wkrętów wynosi 15 

cm w warstwie zewnętrznej i 40 cm we wcześniejszych warstwach, przy płytowaniu podwójnych lub potrójnym.  

1.10.4 Jednostka obmiaru 

(m
2
) powierzchni sufitu 

1.10.5 Odbiór 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć następujące 

zagadnienia:  

- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia)  

- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi)  

- zgodność wykonania robót z projektem  

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.  

Roboty związane z montażem sufitu podwieszanego odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
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1.10.6 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

1.10.7 Przepisy związane 

•PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania  

•PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 

dźwięku  

•PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  

PN-EN 14190:2005 Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.  

 

 

 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1118&n=39693
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B 01.11 Pokrywanie podłóg i ścian płytkami– CPV 45430000 - 0 

1.11.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. jest wykonanie pokrycia ścian i podłóg płytkami ceramicznymi 

1.11.2 Zakres 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw klejowych oraz wyłożenie 

płytek ceramicznych 

1.11.3 Wykonanie robót 

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

okładzin płytkami ceramicznymi wraz z izolacją przeciwwodną w pomieszczeniach narażonych na oddziaływanie 

wody  

Prace prowadzić w następującej kolejności:  

 staranne oczyszczenie podłoża,  

 zagruntowanie podłoża za pomocą głębokopenetrującej emulsji gruntującej 

 wykonanie izolacji za pomocą folii w płynie wraz z wklejeniem taśm uszczelniających  

 doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji,  

 przyklejenie okładzin ceramicznych elastyczną zaprawą klejącą,  

 spoinowanie płytek zaprawą do fugowania, 

 wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym i sznurami 

dylatacyjnymi.  

Zalecenia ogólne:  

 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5C i nie więcej niż 

+25C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy.   

 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi 

układać w poziomie wykończeniowym.   

 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc.  

 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 

przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Płynną substancję folii w płynie należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 

pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w 

czasie wykonywania prac 20°C.  

Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania 

stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 

położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 

kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 

układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 

spoinowania.  

Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  
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1.11.4 Materiały 

głębokopenetrująca emulsja gruntująca, folia w płynie, taśmy uszczelniające, zaprawa klejowa, zaprawa do 

fugowania, silikon, sznury dylatacyjne,  

Przed zakupem płytek, należy okazać inwestorowi wzór płytki w celu jego akceptacji! 

Płytki ścienne do łazienek spełniające wymagania: 

 powierzchnia matowa 

 minimalny rozmiar 19,8x19,8 cm 

 odporność na plamienie minimum klasa 4 

 nasiąkliwośc wodna  < 10  

Płytki podłogowe do łazienek: 

 antypoślizgowość R10 

 minimalny rozmiar 19,8x19,8 cm 

 min. 3 klasa ścieralności 

 powierzchnia matowa 

 odporność na plamienie minimum klasa 4 

 nasiąkliwość wodna <= 0,5  

Płytki podłogowe do pomieszczeń reprezentacyjnych: 

 antypoślizgowość R10 

 Powierzchnia matowa 

 minimalny rozmiar 50x50 cm 

 odporność na ścieranie wgłębne maks. 175Mm3 

 odporność na plamienie minimum klasa 4 

 odcienie szarości 

 nasiąkliwośc wodna <= 0,5  

Płytki podłogowe do kuchni i zmywalni: 

 antypoślizgowość R11 

 minimalny rozmiar 29,7x29,7 cm 

 min. 4 klasa ścieralności 

 matowa powierzchnia 

 nasiąkliwość wodna 0,1 

 odporność na plamienie min klasa 4 

Płytki ścienne do kuchni i zmywalni: 

 matowa powierzchnia 

 minimalny rozmiar 20x20cm 

 nasiąkliwość wodna >10 

 odporność na plamienie minimum klasa 4 

Dodatkowe wyposażenie do sali wielofunkcyjnej: 

Podesty sceniczne spełniające wymagania: 

 wymiary: 1x2m oraz 1x1m 
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 materiał ramy: aluminium 

 grubość materiału podłogowego: 22mm 

 max. Obciążenie 750kg 

1.11.5 Jednostka obmiaru 

(m
2
) powierzchni płytek i podestów 

1.11.6 Odbiór 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych – po okresie gwarancyjnym. 

Wyniki odbioru materiałów należy każdorazowo wpisać do dziennika budowy. 

Odbiór i badania posadzek z płytek powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek: ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 

przez ocenę wzrokową i porównać z wymaganiami projektu technicznego, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2,0 m 

przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, prześwit między łatą i 

powierzchnią posadzki należy mierzyć z dokładnością do 1,0 mm,  

 sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym, 

charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych i wykładzinowych, badanie 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiarów odchyleń z dokładnością do 

1,0 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki z dokładnością do 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików z płytek poprzez ocenę wzrokową. 

   Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i ST i opisane w 

dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. 

   Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania odbieranych prac budowlanych nie 

można uznać za wykonane prawidłowo. 

1.11.7 Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

1.11.8 Przepisy związane 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne  

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.  

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze  

PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  
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PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie, jakości 

powierzchni  

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia  

PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały Właściwości i wymagania  
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B 01.12 Wykładanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i układanie krawężników i obrzeży – CPV 

45233000-9  

1.12.1 Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

1.12.2 Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych związanych z 

wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonaniem 

obramowania z krawężników i obrzeży, ułożenie płyt tarasowych. 

1.12.3 Wykonanie robót 

 Wykonanie szalunku 

 Ustawienie krawężników i obrzeży 

 wypełnienie spoin między krawężnikami 

 Ułożenie chodnika z kostki brukowej  

 wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami brukowymi 

 ułożenie stopni schodowych 

 Ułożenie płyt tarasowych 

 Osadzenie balustrad 

Podłoże 

Podłoże pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych układanych na chodnikach może stanowić grunt 

piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP  35. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego można wykonywać bezpośrednio na podłożu z 

gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 

zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową. 

Podbudowę w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa. 

Rodzaj podbudowy musi być zgodny z dokumentacją projektową lub być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki uliczne betonowe 

według BN-80/6775-03/04 zgodne z dokumentacją projektową lub krawężniki zaakceptowane przez Inżyniera. 

Podsypka pod kostkę brukową 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 
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Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 

od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

1.12.4 Materiały 

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana w kolorze czerwonym, szarym i białym B-30 gr. 8cm, podsypka 

cementowo – piaskowa, kruszywo łamane sortowane 0/31,5 mm klinowane klińcem 0/25 mm gr. 23Cm (nośności 

E2 ≥ 100 MPa), kruszywo o ziarnistości 0,05-0,43, krawężniki betonowe B-15 15x30x100 i obrzeża betonowe 

8x30x100, beton/mieszanka betonowa, podbudowa zasadnicza z zagęszczonego piasku, płyty tarasowe 

80x80x8cm oraz 120x40x10cm, stopnie schodowe 35x15x100cm, geowłóknina, balustrady ze stali nierdzewnej 

Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Wygląd zewnętrzny. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać: 

 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm, 

 3 mm dla kostek o grubości > 80 mm. 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. Powierzchnie należy wykonać z kostki o grubości 80 mm. Tolerancje 

wymiarowe wynoszą: 

 na długości   ± 3 mm, 

 na szerokości         ± 3 mm, 

 na grubości   ± 5 mm. 

Kolory kostek przyjmuje się w kolorach czarnym, czerwonym i białym lub innym ustalonym w dokumentacji 

projektowej z Inżynierem. 

Wytrzymałość na ściskanie. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 

mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość. Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 

wynosić nie więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu. Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 

Ścieralność. Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 
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1.12.5 KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest wyrobu według 

punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

2. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 

Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie niwelety pokryw włazów w studzienkach. 

3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne. Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

± 0,5%. 

Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 

cm. 

Grubość podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Niweleta pokryw włazów w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiędzy rzędną jezdni (chodnika) oraz 

rzędną pokrywy włazu do studzienki nie może być większe, niż 1 cm. 

4. Częstotliwość pomiarów 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam gdzie 

poleci to Inżynier. 

1.12.6 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową odbudowy nawierzchni jezdni i chodników jest 1 metr kwadratowy (m2). 

Jednostką obmiarową krawężników jest 1 metr (m) bieżący krawężnika. 

1.12.7 ODBIÓR ROBÓT 

1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
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wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

2. Odbiór robót zanikających 

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontażowi przed zasypaniem wykopów i 

przywróceniem stanu pierwotnego. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót. 

 Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według PN-86/B-

02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 

ochrony podłoża gruntowego według PN-8 1/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych 

oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia 

warstw wodonośnych. 

 Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, 

uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje 

poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

3. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Zasady ich odbioru są określone w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki, 

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Przy odbiorze powinny być dostarczone min. następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót. 

 Dane geotechniczne. 

 Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów. 

 Dziennik budowy. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu przygotowania podłoża i jakości oraz zgodności z normatywami wykonania podbudowy, 

 jakości i zgodności z normatywami wykonania podsypek i ław pod krawężniki. 

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i wbudowania oraz zgodności z innymi wymaganiami 
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określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań 

powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

4. Odbiór części robót.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

5. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

1.12.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności za roboty podano w ST „ Część ogólna „. 

Płatność za ilość m
2
 wykonanej i odebranej roboty konstrukcji nawierzchni i m krawężnika lub obrzeża wraz z 

robotami pomocniczymi.  

1.12.9 Przepisy związane 

PN-B-06250 Beton zwykły  

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

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralną do betonu zwykłego. 

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

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

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych- Żwir i mieszanka. 

PN-B-1 i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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B 01.13a Instalacja wentylacji – CPV 45331210-1  

1.13a.1 Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wentylacji 

mechanicznej 

1.13a.2 Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z instalacją wentylacji 

mechanicznej.  

1.13a.3 Wykonanie robót 

Wentylacja - roboty instalacyjne:  

 przewód wentylacyjny spiro z blachy stalowej oc. 

 przewód elastyczny  

 kratki wentylacyjne w drzwiach  

 montaż turbowentów 

 montaż nawietrzaków z grzałką 

 montaż klimatyzatora kanałowego wraz z agregatem zewnętrznym typu pompa ciepła 

 montaż wentylatorów wyposażonych w czujniki wilgoci 

 montaż okapu nadkuchennego 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

 sprawdzić położenie i stan wykończenia otworów dla przejść kanałów wentylacyjnych w poziomych i 

pionowych przegrodach pomieszczenia 

 - sprawdzić położenie i stan wykończenia podparć kanałów wentylacyjnych prowadzonych po dachu;  

 - wytrasować położenie kanałów wentylacyjnych;  

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76001. Połączenia 

przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Materiał podpór i 

podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiające szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 

najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparć powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi 

punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm.  

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone na grubości stropu lub ściany 

podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach. Przejścia 

przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez 

przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej 

tych przegród.  

W pomieszczeniach kuchni i zmywalni zamontować okap nadkuchenny z wentylatorem o wydajności min. 

3360m3/h oraz klimatyzator kanałowy. Należy wykonać instalację odprowadzenia skroplin z jednostki 

wewnętrznej klimatyzatora do przewodu DN32PP i wpiąć do kanalizacji wewnętrznej budynku poprzez 

zasyfonowanie. Spadek min. 0,5% w kierunku włączenia do kanalizacji. Instalację odpływu skroplin wykonać z 

rur PP. Wszystkie przewody izolować termicznie. Kanały wentylacyjne od klimatyzatora do pomieszczeń 

wentylowanych izolować akustycznie i cieplnie wełną mineralną w otulinie aluminiowej gr. 30mm. 
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Kanały wentylacyjne okrągłe i prostokątne wykonać z blachy galwanizowanej ST 02 Z DIN59232 z powłoką 

cynkową. Przewody okrągłe łączyć podwójnymi uszczelkami. Klasa szczelności przewodów okrągłych – B, 

przewodów prostokątnych – A (wg BN-84/8864-40) . Przewody prostokątne łączyć doczołowo przez uszczelki i 

śruby. 

W pomieszczeniach 5, 7 i 9 wykonać wentylację hybrydową składającą się z turbowentów oraz nawietrzaków z 

grzałką. 

W pomieszczeniach 5, 7, 8 i 13 wykonać wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami wyposażonymi w 

czujniki wilgoci. 

W pomieszczeniach 2, 4 i 17 wykonać wentylację grawitacyjną wspomaganą nawietrzakami. 

W pomieszczeniu 9 zamontować dwie jednostki klimatyzatorów kasetonowych  

W pomieszczeniach 18 i 20 wykonać wentylację hybrydową realizowaną przez nawietrzaki z grzałką oraz 

turbowentów 

W pomieszczeniu 24 zamontować wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorem z czujnikiem wilgoci. 

W pomieszczeniach 21, 22 i 23 wykonać wentylację grawitacyjną 

1.13a.4 Materiały  

Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do Robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom 

Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane 

przez jednostki upoważnione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie poszczególnych elementów 

wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i 

wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a 

powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.  

Klimatyzatory kasetonowe o parametrach: 

 moc grzania 12,1kW 

 moc chłodzenia 13kW 

 kubatura chłodzenia 280-350m3 

Nawietrzaki okrągłe z grzałką muszą spełniać poniższe wymagania: 

 nawietrzak okrągły z filtrem i anemostatem wywiewnym 

 średnica Ø150 mm 

 moc nominalna 305W, prąd maksymalny 3,5A 

 przekrój kanału 177 cm2 

 wydajność dla 10 [Pa] – 97m3/h 

 współczynnik strat miejscowych – 13,3 

Turbowenty 

Okap ze stali nierdzewnej o długości 310, głębokość 65 i wysokości 42,5 cm, w dwóch segmentach. Okap 

wyposażony w łapacze tłuszczu i oświetlenie zabudowane. Wentylator kanałowy Φ 315, o wydajności min 

3360m3/h, moc 511W 

1.13a.5 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacji jest:  

dla urządzeń - 1 szt.  
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dla kanałów wentylacyjnych – m2  

dla izolacji – m2  

dla obudów kanałów – m2  

dla podłogi z gresu – m2  

dla sufitu -m2  

1.13a.6 Odbiór 

odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

1.13a.7 Podstawa płatności 

Cała wykonana instalacja związana z wentylacją 

1.13a.8 Przepisy związane 

PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  

PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  

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

PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-01411 – Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, normy i określenia.  

PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.  
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B 01.13b Instalacja odciągu spalin – CPV 45331210 – 1  

1.13b.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie instalacji odsysania spalin 

1.13b.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.13b.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji zespołu 

wywiewnego odciągu spalin. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 

robót: 

- Przekucie otworów w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanałów wentylacyjnych, 

- Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych instalacji nawiewno-wywiewnej z blachy ocynkowanej łączonej na  

  kołnierze oraz dostawa zespołu odciągu spalin 

- Montaż elementów nawiewno- wywiewnych i montaż zespołu odciągu spalin 

- Montaż wentylatorów  

- Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworów budowlanych 

- Rozruch  instalacji wentylacji, 

- Pomiary skuteczności układu wentylacji 

- Pomiary skuteczności  zespołu wywiewnego odsysania spalin 

1.13b.4. 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 robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” Arkady, Warszawa 1988. 

1.13b.5 MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji odsysania spalin mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

1.13b.6 Urządzenie do zespołu wywiewnego odciągu spalin: 

                          -      Bębnowy odciąg spalin Ø100mm 

                          -      Wentylator Ø160mm 

                          -      Podstawa  Ø160mm 

                          -      Wyrzutnia ścienna typu C Ø160/Ø450mm 
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1.13b.7 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. 

1.13b.8 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne „  

1.13b.9 WYKONANIE ROBÓT 

 Przed robotami montażowymi kanałów wentylacyjnych należy przygotować miejsce pod montaż. 

- Kanały wentylacyjne prowadzić pod stropem, mocować do konstrukcji stropu przy pomocy szpilek w 

sposób nie przenoszący drgań na konstrukcję budynku 

- Kanały izolować wełną mineralną gr. 5cm z płaszczem z folii aluminiowej   

- Centralę nawiewno-wywiewną podwiesić do sufitu na szpilkach i oprzeć na ceownikach zakotwionych w 

ścianę w sposób nieprzenoszący drgań na kanały i na konstrukcję budynku 

- Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR urządzeń 

- Przeprowadzić rozruch instalacji oraz regulację na przepustnicach przy kratkach 

 

1.13b.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola, jakości wykonanych robót obejmuje: 

-  Sprawdzenie  zgodności  wykonania instalacji z dokumentacją projektową co do zgodności zabudowanych 

materiałów  oraz tras i rozprowadzenia instalacji 

-  sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń 

-  sprawdzenie poprawności i jakości wykonania izolacji przewodów mocowań kanałów 

-  wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych  przez serwis producenta 

-  wykonanie próby szczelności 

-  wykonanie pomiarów hałasu 

-  wykonanie pomiaru skuteczności działania wentylacji 

-  wykonanie regulacji instalacji i niezbędnych pomiarów 

Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań 

powinny być ujęte w formie protokołu. 

1.13b.11 ODBIÓR ROBÓT 

Należy przeprowadzić zależnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne częściowe i odbiór końcowy.  

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych elementów, a w 

szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i urządzeń 

- prawidłowość wykonania połączeń 
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-jakość zastosowanych materiałów izolacji cieplnej 

1.13b.12 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

1.13b.13 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

1.13b.14 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/B-01411- Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia.  

PN-93/B-02869 - Badania odporności ogniowej, Przewody wentylacyjne 

PN-67/B-03410 – Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych 

PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w   

  pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

PN-83/B-03430  - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

                              Wymagania 

PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzePN-

87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 

PN-78/B-1044  - Wentylacja mechaniczna w budownictwie 

PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
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B 01.14 Instalowanie bram – CPV 45421148-3 

1.14.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie instalacji bram segmentowych oraz wjazdowej 

1.14.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.1. 

1.14.3 Zakres robót objętych SST  

Montaż stalowych bram segmentowych i wjazdowej 

1.14.4 Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z przedmiotem robót, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.14.5 Materiały 

1. 2 bramy stalowe segmentowe  w kolorze czerwonym 

Wymagania dotyczące bram: 

 współczynnik przenikania ciepła U=1,07 W/m2K, 

 zabezpieczenia przeciw popadnięciu skrzydła bramy w przypadku pęknięcia sprężyny oraz w przypadku 

zerwania linki, panele z zabezpieczeniami kształtowymi przeciw przytrzaśnięciu palców oraz uszczelki w 

miejscu styku dwóch paneli 

 prowadnice wykonane z elementów stalowych ocynkowanych 

 brama wyposażona w sprężyny skrętne obliczone na 25.000 cykli, 

 bramy z prowadzeniem niskim 

 jedna brama z drzwiami przejściowymi standardowymi – wyposażone w klamkę oraz zamek z wkładką 

patentową– standardowa szerokość światła przejścia 800 mm, 

 w jednej z bram drzwi z samozamykaczem łańcuchowym, 

 bramy otwierane i zamykane za pomocą automatu Automatik DU SE 6.65 (o zwiększonej prędkości 

otwierania do obiektów Policji, Straży Pożarnej) – centrala sterująca TS-970AW (góra, stop, dół - z 

podtrzymaniem impulsu), wyłącznik krańcowy elektroniczny dostępny z poziomu operatora, czujnik 

krawędziowej listwy bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem w uszczelce dolnego panela), 

przekładnia łańcuchowa do awaryjnej obsługi w przypadku braku zasilania, 

2. Brama wjazdowa 7000x1500 mm 

Wymagania dotyczące bramy przesuwnej: 

- brama w konstrukcji zamkniętej profile  60x60 mm, 

– szyna jezdna 95x85x3 mm,  

– wypełnienie skrzydła: kształtownik stalowy zamknięty 25x25 mm (prześwit miedzy kształtownikami ~100 
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mm), 

– rama prowadząca (podwójna), 

– słup zamykający (pojedynczy) wyposażony w chwytak, profil 120x120 mm, 

– brama w konstrukcji modułowej, skręcana za pomocą łączników, profile łączące 60x40, prześwit dołem ok. 120 

mm, 

– brama automatyczna (nie posiada zamka) z napędem zewnętrznym BFT Ares 1500 Prox umieszczonym na 

półce przy ramie prowadzącej. 

-Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + powleczenie poliestrowe 

1.14.6 Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopię 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

1.14.7. Transport 

Bramy segmentowe należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad określonych w normach. 

1.14.8. Wykonanie 

Montaż bramy wykonywać na podstawie szczegółowych wytycznych producenta. 

UWAGI: 

Przed zamontowaniem bramy segmentowej należy wykończyć otwór i posadzkę garażu. 

Przestrzeń przeznaczona do zamontowania bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju przewodów 

zasilających, nagrzewnic itp. 

1.14.9. Odbiór robót 

Bramy segmentowe, przemysłowe muszą być osadzone w płaszczyźnie poziomej i pionowej ściany. Elementy 

konstrukcyjne bramy muszą przylegać do płaszczyzny ściany, ewentualne nierówności muszą być uzupełnione. 

Bramy muszą się otwierać lekko, bez zacięć i używania siły oraz utrzymywać swoje położenie w ustawionej 

pozycji. Na zamontowaną bramę musi być przedłożony zamawiającemu stosowny atest. 

1.14.10. Przepisy związane: 

PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania 

PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań 

PN-EN 12635:2003 Bramy. Instalowanie i użytkowanie 
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B 01.15 Instalowanie ścianek działowych HPL – CPV 45421141-4  

1.15.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem ścianek systemowych.  

1.15.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 

realizacji dla zadania:  Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami OSP w Krzeczynie Wielkim. 

1.15.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek kabin sanitarnych z elementów systemu, przy zastosowaniu 

wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

1.15.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera lub 

Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu zabudów pomieszczeń sanitarnych należy przestrzegać zasad podanych w 

aprobacie technicznej wydanej dla systemowych ścianek.  

1.15.6. MATERIAŁY.  

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 

rysunkami.  

Materiały:  

 Ścianka z płyty litego laminatu HPL 

 Drzwi z płyty litego laminatu HPL  

 Stopa(nóżka) z rozetami  

 Zawiasy  

 Pochwyty  

 Zamki  

 Gałka  

 Indykator zamknięcia 

  Mechanizm awaryjnego otwierania  

Specyfikacja materiałowa:  

 wysokość systemu wynosi 2050 mm w tym konstrukcja nośna (stopy) do wysokości 150 mm, 

 ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 10 mm,  

 pionowe okrągłe profile średnicy 40 mm, na pełną wysokość kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi  

 stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL - stopy tworzą jednolitą konstrukcję wraz z 

profilami pionowymi, posiadają rozety mocowane do podłoża za pomocą śrub  

 zamontowane zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej  

1.15.7 SPRZĘT.  

Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych 

elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.  

1.15.8 TRANSPORT.  

Elementy systemu 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 
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zawiesie z widłami.  

1.15.9. WYKONANIE ROBÓT.  

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu 

wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. 

zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i 

przewietrzone.  

Montaż ścianek systemowych 

Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich 

rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu 

okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie 

ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek 

drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po 

zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię. Montaż należy 

prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Krawędzie ścian frontowych oraz działowych 

mocowane do glazury aluminiowymi profilami o długości całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z 

aluminium o zaokrąglonych krawędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. Elementy 

konstrukcyjne skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby.  

1.15.10. KONTROLA JAKOŚCI.  

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi.  

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  

 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

 sprawdzenie działania części ruchomych,  

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

1.15.11. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

1.15.12. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio 

przed przystąpieniem do robót. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) ST dały 

pozytywne wyniki.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów,  

 przygotowanie podłoża,  
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 prawidłowość wykonania ścianek,  

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

 równość i płaskość powierzchni,  

 przyleganie do podłoża elementów mocujących,  

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek 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 ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm.  

1.15.13 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płaci się w jednostkach wg obmiaru, za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

oczyszczenie stanowiska pracy 

1.15.14 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Wymagania  

PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Oznaczanie właściwości  

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem. Laminaty 

termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami  

PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny. Wyznaczanie siły 

rozwarstwiania  

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań  

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań  

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian 

osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami  

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek  

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

PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim  

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  

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

systemami zapewnienia jakości.  
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B 01.16 Wykonanie odwodnienia liniowego – CPV 45231300-8 

1.16.1 Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem odwodnienia liniowego.  

1.16.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną 

wykonane w ramach wykonania odwodnienia liniowego w budynku OSP. 

1.16.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie dla robót związanych z wykonaniem odwodnienia 

liniowego z prefabrykowanych korytek betonowych z rusztem z żeliwa dla obciążenia C250. Lokalizację robót 

(ułożenia ścieku) określono w Dokumentacji projektowej.  

1.16.4. MATERIAŁY  

Cement  

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1. Cement 

do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. Przechowywanie cementu 

powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

Woda  

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Piasek  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Piasek do zaprawy 

cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711.  

Składowanie materiałów  

Prefabrykowane elementy betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 

podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad 

drugą. Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozładunku każdej dostawy 

można dokonać po przedłożeniu atestu producenta. Niezależnie od w/w certyfikatu Wykonawca ma obowiązek 

badania dla każdej dostawy: czasów wiązania, stałości objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu wg PN-EN 

197-1. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. Jeżeli piasek do wykonania podsypki i 

zapraw nie może być użyty bezpośrednio po dostarczeniu i zachodzi potrzeba jego składowania, to należy go 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Plac składowania 

powinien być utwardzony i odwodniony.  

Odwodnienie liniowe  

Należy zastosować odwodnienie liniowe o następującej konstrukcji i parametrach:  

 klasa obciążenia zgodna z PN EN 1433 D 400 

 korytka z polimerobetonu o wymiarach 15x28 cm  

 fundament z betonu C 25/30 o klasie ekspozycji XF1  

 krawędź korytka ze stali ocynkowanej grubości 4mm lub z żeliwa sferoidalnego grubości 5mm.  

 ruszt kratowy żeliwny  
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1.16.5 SPRZĘT  

Dobór sprzętu  

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania 

betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych 

lub mechanicznych.  

1.16.6 TRANSPORT  

Transport materiałów  

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN- 88/6731-08. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.  

1.16.7 WYKONANIE ROBÓT  

Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z Dokumentacją projektową.  

Wykop pod ławę  

Wykop pod ławę dla ścieku należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową i PN-B-06050. Wskaźnik 

zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.  

Wykonanie odwodnienia liniowego  

Korytka należy zabudować na ławie z betonu. Ustawianie korytek powinno być zgodne z planem warstwicowym. 

Spoiny między korytkami nie powinny przekraczać szerokości 3 mm. Spoiny należy wypełnić elastyczna masą 

uszczelniającą na całej jej grubości.  

1.16.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości prefabrykatów  

Badania prefabrykatów obejmują sprawdzenie:  

 kształtu i wymiaru; przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 1 mm,  

 wyglądu zewnętrznego; przez oględziny powierzchni elementów,  

 wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu),  

 nasiąkliwości betonu,  

 mrozoodporności betonu.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 

obrzeży betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 

występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-

80/B-10021. Sprawdzeniu podlega każdy z układanych prefabrykatów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 

elementów należy przeprowadzić 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. Tolerancja wymiarów powinna odpowiadać PN-

62/B-02356.  

Kontrola w czasie robót  

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonania robót zgodnie z 
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wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.  

Kontrola po wykonaniu robót  

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 

wykonane na koszt Wykonawcy.  

1.16.9. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego odwodnienia liniowego.  

1.16.10. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru wykonanych robót dokonuje się na zasadach odbioru częściowego  

1.16.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m (metr) ustawionego odwodnienia liniowego.  

Cena jednostkowa wykonania odwodnienia liniowego obejmuje:  

− roboty pomiarowe,  

− zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania,  

− wykonanie koryta,  

− wykonanie ławy betonowej,  

− ustawienie elementów odwodnienia liniowego wraz z rusztem i ściankami,  

− wykonanie uszczelnienia  

 wykonanie podłączenia odwodnienia liniowego wody z korytka do kanalizacji deszczowej, - 

  uporządkowanie terenu,  

 - pomiary i badania kontrolne.  

1.16.12 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania 

konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności  

PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Wielkim 

Strona 83 

B 01.17 MONTAŻ OGRODZENIA - CPV 34928200-0 

1.17.1  ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SPECYFIKACJA  

Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzenia terenu, a w 

szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia panelowego na 

słupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w stopach betonowych 

1.17.2. ZAKRES STOSOWANIA  

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.  

b) Osadzenie słupków w stopach betonowych 

c) Osadzenie słupów przy bramowych,  

d) Montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek.  

e) Montaż ogrodzenia panelowego 

1.17.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  

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

specyfikacją techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora.  

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne 

uzgodnienia z użytkownikiem.  

1.17.4. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  

-przęsła ogrodzeniowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy. 

-furtka ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo 

Rama przęsła oraz furtki wykonana z profili kwadratowych 30x30mm, poprzeczki z profili prostokątnych 

15x20mm.  

-słupy gładkie ocynkowane 

1.17.5. SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 

szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp. 

b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 

samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 

1.17.6. TRANSPORT  

Wymagania ogólne  

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego.  

Wymagania szczegółowe: 
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a) Wszystkie elementy ogrodzenia należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  

b) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 

uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

1.17.7. WYKONANIE ROBÓT  

Warunki szczegółowe wykonania  

Ogrodzenie z przęseł na słupkach z rury ocynkowanej   

Do budowy ogrodzenia zastosować słupy z rury ocynkowanej, o przekroju prostokątnym 70x70 mm. Słupki te u 

góry zamknąć kapturkami z tworzywa sztucznego.  

Miedzy słupami zamontować przęsła ze stali ocynkowanej, o szerokości 2,0 m.  

W miejscach uwidocznionych na rzucie ogrodzenia zamontować furtkę szerokości 0,9m  

Wysokości ogrodzenia 1,5m 

Wytyczne fundamentowania słupków  

a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, 

nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja 

projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co 

najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  

b) Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B15.  

c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły  

pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków 

ogrodzenia -należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe 2,5 m i w 

takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między słupkami 

pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

d) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B15. Stopy i słupki zatapiać w 

fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten należy 

wykorzystać do pokonywania pochyłości terenu.  

Ustawienie słupków  

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące 

na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15
o
 należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi 

słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30
o
 do 45

o
.   

Kolorystyka  

Zaprojektowano jednolita kolorystykę w postaci materiału w formie ocynku, w przypadku kiedy inwestor 

przedstawi zapotrzebowanie na kolorystykę, należy ten parametr ustalić indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a 

Inwestorem 
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1.17.8 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

Ogólne zasady  

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  

b) poprawnego montażu,  

c) kompletności wyposażenia.  

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie, o jakości (atesty) i 

przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla 

tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  

c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  

d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

e) poprawność ustawienia słupków,  

Pomiary po montażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia  

a) wysokość ogrodzenia, 

b) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane 

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

1.17.9. OBMIAR ROBÓT  

Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w 

Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze 

Robót.  

1.17.10 ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi robót podlegają:  
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 wykonanie ogrodzenia z przęseł 

 osadzenie furtki,  

10. PŁATNOŚCI  

Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 

Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja 

powykonawcza robót, 

b) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów, 

c) dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  

d) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,  

e) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

f) uporządkowanie placu budowy po robotach 

g)  oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 

objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojone  

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

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru  

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania  

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni  
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S 02.01  INSTALACJE WOD-KAN ORAZ PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - CPV 45330000  

2.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych wodociągowo-

kanalizacyjnych. 

2.1.2. Zakres  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wod-kan i obejmują wykonanie 

kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcja instalacji oraz wykonanie 

przyłącza wodociągowego   

2.1.3. Materiały 

kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych 

opaska do nawiercania d110/2” z gwintem wewnętrznym wraz z zasuwą żeliwną 1 ¼”z gwintem zewnętrznym i 

 złączem ISO do rur PE.  

rura ochronna DN80  

armatura – zwory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 

przewody PVC o połączeniach na uszczelkę gumową do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,  Ø110PVC i            
Ø 160PVC – PN-81/C-89203 

rury do kanalizacji zewnętrznej z wydłużonym kielichem PVC 

rury osłonowe stalowe DN 250 

rury miedziane lub PE-Xc Ø15÷25 

rury PE100 PN10 SDR 11 o ciśnieniu dopuszczalnym min. 10 atm, łączonych poprzez zgrzewanie 

płyty g-k 

hydrant wewnętrzny hp25, hp33 

elektrycznym zasobniku ciepłej wody użytkowej o pojemności 120litrów i grzałce 3,5kW 

urządzenia sanitarne 

Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń oraz odpowiadać warunkom 

pracy. Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających atesty higieniczne Państwowego 

Zakładu Higieny. 

2.1.4. Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2.1.5. Tansport 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2.1.6. Zakres i wykonanie robót 

 

Instalacja wodociągowa – CPV 45332000-3  

Kanalizacja sanitarna – CPV 45332300 – 6 

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

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót:  

• montaż rurociągów,  
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• montaż armatury,  

• montaż balustrad lakierowanych dla osób niepełnosprawnych 

• montaż urządzeń sanitarnych,  

• badania instalacji,  

• regulacja działania instalacji.  

• montaż instalacji przeciwpożarowej 

Instalacje po zmontowaniu należy przepłukać wodą i poddać próbie szczelności ciśnieniem próbnym 1,0 

MPa – czas 1 godzina. Po pomyślnym wykonaniu próby hydraulicznej instalacje poddać dezynfekcji 3% 

roztworem wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego przez okres 24 godzin. Po tej czynności należy 

jeszcze raz przepłukać instalacje oraz dokonać laboratoryjnego badania wody przez Wojewódzką Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną. Protokół potwierdzający pozytywne wyniki prób stanowi podstawę przekazania 

instalacji do eksploatacji.  

Zalanie betonem przewodów położonych w posadzce powinno odbywać się po napełnieniu instalacji 

wodą i przy ciśnieniu 0,1MPa. Jeżeli próba szczelności jest przeprowadzana w zimie można ją wykonać 

sprężonym powietrzem lecz ciśnienie próby wynosi 0,3MPa a czas 30min.  

WARUNKI WYKONANIA 

Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z PT, technologią wykonawstwa, przepisami BHP, 

normami i przepisami prawnymi oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cześć II - Instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

kotłowni na paliwa stałe” oraz zaleceniami i wytycznymi producenta kotłów. 

Należy je wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem odpowiednich wytycznych i 

instrukcji np. ITB. Należy stosować materiały i wyposażenie posiadające aprobaty techniczne. W przypadku 

pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy 

porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – CPV 45332400-7 i CPV 45332200-7 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i wykończeniowych 

dla sieci i instalacji sanitarnych.  

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:  

- roboty ziemne dla przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych,  

Szczegółowy zakres robót obejmuje:  

- zabezpieczenie terenu robót,  

- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,  

- wykonanie wykopów, 

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci,  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Prawidłowość wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej podlega sprawdzeniu przez inspekcję 

specjalistyczną kamerą TV lub wykonanie próby szczelności zgodnie z PN. 

Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypaniem wykonać próbę ciśnieniową zgodnie z PN-B-10725/1997 

na ciśnienie 1 MPa przy udziale przedstawiciela dostawcy wody. Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji 
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należy go przepłukać oraz poddać dezynfekcji. Płukanie należy wykonać wodą wodociągową zapewniając 

możliwie największą prędkość przepływu. Płukanie należy prowadzić do momentu, kiedy wypływająca 

z rurociągu woda będzie taka jak woda do niego wprowadzona. Następnie przeprowadzić w specjalistycznym 

laboratorium badania bakteriologiczne wody wypływającej z przyłącza. W wypadku uzyskania złych wyników 

należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną zawierającą co 

najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując 

roztwór środka odkażającego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru po okresie próbnym 

powinna wynosić 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód ponownie przepłukać wodą 

wodociągową. Próba wody pobrana z przepłukania przewodu powinna odpowiadać pod względem 

bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia 

płukania i dezynfekcji oraz warunki przyłączenia określa PN-72/B-10732. 

Po zmontowaniu instalacji, a przed wykonaniem zasypki/obudowy instalację kanalizacyjną należy poddać 

próbie szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z 

pionami. Pozostałą część instalacji (piony i podejścia do przyborów) należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu wody. 

2.1.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

    Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru Robót jest: 

- mb - dla wykonanej i odebranej sieci, z dokładnością do 1,0 

- szt – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu. 

2.1.8. Odbiór robót 

Odbiory należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych. Tom II rozdział 6pt. „Instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjne.” przy 

zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w powyższym dokumencie. 

2.1.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.1.10. Przepisy związane 

 PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  

 PN-EN 671-1 Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z 

wężem półsztywnym 

 PN-80/H-74200 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

 PN-86/B-010500  

 PN-72/B-10732 Wytyczne prowadzenia płukania i dezynfekcji oraz warunki przyłączenia  
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Kotłownia gazowa – CPV 45331110-0  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie kotłowni gazowej  

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie kotłowni 

gazowej dla potrzeb grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania c.w.u. w budynku. Niniejsza specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

 montaż rurociągów technologicznych, 

 montaż armatury kotłowni,  

 montaż urządzeń kotłowni  

 badania kotłowni,  

 wykonanie izolacji termicznych,  

 regulacja działania kotłowni.  

 montaż komina stalowego  

 wykonanie kanału nawiewnego do kotłowni  

1.4. 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, 

oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12 kwietnia 2002r – w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , które znajdują się w 

Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r wraz z późniejszymi zmianami. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji. Odstępstwa od projektu mogą 

dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 

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 element 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.  

1.5. MATERIAŁY.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Rurociągi 

Rurociągi z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H-74200 łączonych przez spawanie, a w miejscach 

montażu armatury za pomocą połączeń gwintowanych lub kołnierzowych. Na zewnątrz budynku rury  
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preizolowane.  

Urządzenia 

Należy zamontować nowe urządzenia grzewcze zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie instalacji c.o. zbiornikami odpowietrzającymi nieprzepływowymi i przepływowymi oraz 

automatycznymi odpowietrznikami pływakowymi  15 mm z zaworem stopowym (wysokiej jakości) na 

załamaniach przewodów rozprowadzających. 

Odwodnienie 

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania trójnikami z korkiem spustowym oraz  zaworami spustowymi o 

średnicy nominalnej  15 mm przy rozdzielaczach. 

Zawory odcinające 

Zawory przelotowe odcinające kulowe gwintowane lub  kołnierzowe. 

Manometry 

Manometry techniczne z kurkiem na przewodach rozprowadzających c. o. 

Termometry 

Termometry techniczne na przewodach zasilających i powrotnych instalacji c.o. 

Izolacja 

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej o grubościach: 

 - dla  32 - grub. 20 mm, 

 - dla  65 - grub. 25 mm,  

1.6. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 

Rury łączyć przez spawanie, a w miejscach montażu armatury za pomocą połączeń gwintowanych lub 

kołnierzowych. Powierzchnia złącza końca rury powinna być bezpośrednio przed spawaniem oczyszczona. 

Proces spawania rur obejmuje, m.in.: 

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów, 

- oczyszczenie łączonych powierzchni, 

- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie, 

- podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych technologicznie, 

- wykonanie połączenia, 

- szlifowanie wyrównujące poszczególne ściegi złączy badanych radiologicznie, wykonywanych łukowo ręcznie 

lub półautomatycznie. 

Przewody prowadzić ze spadkiem ze spadkiem 3‰ zaznaczonym na rozwinięciach c.o. Piony  i gałązki 
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prowadzić po wierzchu ścian. 

Przewody układane na ścianach budynku mocować przy pomocy uchwytów rur typu "B" lub "D" wykonanych wg 

BN-76/8860-01/01. 

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm 

dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem 

ogniochronnym o odporności  ogniowej EI 60  . W miejscach przejść przez ściany nie powinny być wykonane 

połączenia rur. Odległość przewodu od ściany lub podłogi powinna wynosić co najmniej 3 cm. 

Kompensację przewodów wykonać jako naturalną. 

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie automatycznych odpowietrzników samoczynnych 

w najwyższych punktach instalacji. Odwodnienie instalacji wykonać przy użyciu trójników zainstalowanych 

korkiem spustowym zainstalowanych najniższych punktach oraz zaworów spustowych zainstalowanych przy 

rozdzielaczach. 

1.7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów, elementów i urządzeń 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 

być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 

znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 

się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. 

Badania 

Badanie szczelności na zimno instalacji  grzewczej 

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0stC. Badanie 

szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu 

wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację podlegającą 

próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5stC) 

przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie 

odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 

szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i inne przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za 

pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik 

wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min 

150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa). 

Wartość ciśnienia próbnego powinna wynieść pr + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa (gdzie pr oznacza maksymalne 

ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji). 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min: 
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- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara. 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi 

konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie 

wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć 

przed skutkami zamarznięcia wody. 

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym  instalacji  c.o. 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 

zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy. Próbę szczelności zładu na gorąco należy 

przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych 

czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby 

działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic, itp. 

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli 

cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 

odkształceń. 

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy - po próbie szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 

spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie 

wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Badanie  instalacji  gazowej  

Próbę  szczelności  instalacji  gazowej  należy  przeprowadzić  powietrzem  lub innym  gazem obojętnym (azot, 

dwutlenek węgla) o  ciśnieniu  50 kPa, po uprzednim  odcięciu  instalacji gazowej  przypalnikowej  (tzw. ścieżki  

gazowej). Próba szczelności polega  na  napełnieniu  przewodów powietrzem  o ciśnieniu  j.w.   i  obserwacji  

spadku  ciśnienia  po  wyrównaniu  się  temperatury. Włączony  manometr rtęciowy  nie powinien  wykazać  w  

czasie  30 minut  spadku  ciśnienia. 

Regulacja działania 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić  prawidłowość  wykonanych  robót  w  

kotłowni. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na 

warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

Regulacja  przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych istniejących obiegach instalacji wewnętrznej 

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach termostatycznych, 

powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować 

prawidłowość odpowietrzeniu zładu. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 
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dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru  0,5stC; 

termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie 

mniejszej niż 2 m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru  

0,5stC; 

c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 

różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 

dokładność pomiaru  0,5stC; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy 

umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w 

kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a 

odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach wodnych, 

pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu  0,5stC. Pomiary te 

należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni 

zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 

Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy 

temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 

obliczeniowa i nie wyższej niż +6stC, 

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z 

wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin 

od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed 

pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż  2stC, 

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co 

najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 

- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania 

instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach 

użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 

intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza, 

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go 

z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka 

powinna się mieścić w granicach  10% obliczeniowego spadku ciśnienia, 

- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez piony i 

grzejniki, 
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- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości grzejników 

lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych 

decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny. 

Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników. 

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy 

udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego. 

Odbiory końcowe 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, 

badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw)oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 

- jakość wykonania izolacji cieplnej, 

- prawidłowość zamontowanej  automatyki  sterowniczej  przy  kotle 

- prawidłowe  zamontowanie „Aktywnego  Systemu Bezpieczeństwa gazowego”. 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z 

dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów 

częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
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1.8 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. w budynku, 

- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  - Tom II - Instalacje sanitarne i 

przemysłowe” (Arkady, Warszawa 1988), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), 

- Norm Polskich: 

PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.  
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E 02.02  INSTALACJA ELEKTRYCZNA – CPV 45311200-2  

2.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.. 

2.2.2. Zakres  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem:  

−Rozdzielnic  

−Wewnętrznych linii zasilających 

−Instalacjami zasilania urządzeń technicznych  

−Instalacją gniazd wtykowych  

−Instalacją oświetlenia ogólnego, komunikacji, wejść do budynku  

−Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  

−Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień 

−Instalacja odgromowa budynku  

−Instalacja wyłącznika pożarowego  

W szczególności:  

a)  układanie kabli i przewodów elektrycznych,  

b)  montaż opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i 

robotami towarzyszącymi.  

c)  kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnic, 

zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnic w sposób i w miejscu zgodnym z 

dokumentacją techniczną,  

d)  montaż rozdzielnic w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,  

e)  dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz 

środków wg dokumentacji technicznej,  

f)   wykonaniem  wewnętrznych  połączeń ochronnych  oraz  połączeń ochronnych  konstrukcji  pomiędzy 

poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,  

g)  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji,  

h)  wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża, w szczególności roboty 

murarskie, ślusarsko -spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego oraz montażu wyposażenia 

rozdzielnic,  

i)   przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji elektrycznej.  

2.2.4. Sprzęt 

narzędzia elektromontażowe, zaciskarka do przewodów, ściągarka do izolacji, bruzdownica, wkrętarka, 

śrubokręty  

2.2.5. Transport 
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Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

2.2.6. Materiały 

Rozdzielnie 

Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej. 

Oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie budynku wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej. 

Przewody 

YKYżo 5x25 (0,6/1kV), LgY 25mm2, YDYp o różnych przekrojach 

Złącza 

FeZn 30x4, GSU 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów 

Uchwyty do rur instalacyjnych 

Puszki elektroinstalacyjne 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem 

oraz materiały zawarte w dokumencie projektowym 

2.2.7. Wykonanie robót 

Określenia podstawowe. 

Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp. 

Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody. 

Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 

Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi 

wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji  

projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył  

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do 

wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w 

płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po 

zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi. 

Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 

gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały 

oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 
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2.2.8. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2.9. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 

pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; 

pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub 

uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ. 

pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy od 1,0 MΩ. 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy 

załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 

w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

2.2.10. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2.11. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. 

Odbiorom tym powinny podlegać: 

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe 

ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 

instalacja przed załączeniem pod napięciem 

2.2.12. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 

aktualną dokumentacje powykonawczą 

protokoły prób montażowych 

oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

Komisja odbioru końcowego: 

bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 

bada i akceptuje protokoły prób montażowych 

dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 

ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 

spisuje protokół odbiorczy 
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2.2.13. Podstawa płatności 

Całość wykonania robót związanych i instalacją elektryczną 

2.2.14. Przepisy związane 

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  

              na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  

              na stałe. Przewody Płaskie. 

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe  

PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny 

 

2.2.15 Ochrona odgromowa – CPV 45312310-3  

Zwody poziome 

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego 

naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych  

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej  

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu 

- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad  kalenicą 

dachu. 

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy wyposażyć w 

zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm); 

nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy 

uszczelnić przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 

Przewody odprowadzające i uziemiające. 

- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 

wspornikach lub metodą bez uchwytową jako instalacje naprężane. 

- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w odległości nie mniejszej niż 2 

cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. 
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- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych odległości pomiędzy 

wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i 

materiału budynku 

- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające montować według 

dokumentacji projektowej. 

- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich 

odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem wiatru 

- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane 

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 

Badania powinny obejmować następujące czynności: 

- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i 

rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 

- sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 

rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych 

losowo gałęziach urządzenia. 

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, 

pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód uziomu otokowego nie 

przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów pomiarowych P należy 

określić z zależności: 

P>=0,01-L + 2 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy 

szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

Kontrola jakości 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 

Odbiór 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi 

dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 

- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 

- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych  

- dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 

 Odbiór częściowy 

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 

Kontrola ta obejmuje: 

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem 

- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
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Odbiór końcowy 

Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien: 

- przygotować dokumentację powykonawczą 

- przygotować komplet protokołów badań 

- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 

- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 – ochrona odgromowa obiektów 

budowlanych (wymagania ogólne) 

Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa, jakości elementów i materiałów oraz je 

zaakceptować 

- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki tych 

pomiarów i badań 

- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego 

materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 

- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 

Podstawa płatnosci 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Przepisy związane 

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona  

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).  

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

 

 


