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OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych  
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,  
które zostaną wykonane w ramach zadania:  
 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE             
 NA SZKOLNE SCHRONISKO  MŁODZIEŻOWE 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

1.    SST 01.  Prace przygotowawcze                                           - CPV 45100000-8 
2.  SST 02.  Roboty rozbiórkowe                                                - CPV 45111100-9 
3.  SST 03.  Roboty ziemne                                                         - CPV 45111200-0  
4.  SST 04.  Roboty murowe                                                       – CPV 45262500-6 
5.  SST 05.  Roboty zbrojarskie                                                  - CPV 45262310-7 
6.  SST 06.  Roboty betonowe                                                    - CPV 45262300-4 
7.  SST 07.  Roboty konstrukcji stalowych, oraz ślusarskich  - CPV 45421110-8 
8.  SST 08.  Konstrukcje drewniane                                           - CPV 45422000-1 
9.  SST 09.  Konstrukcje żelbetowe – roboty montażowe       - CPV 45223800-4 
10.  SST 10.  Roboty izolacyjne                                                    - CPV 45320000-6 
11.  SST 11.  Roboty blacharskie                                                 – CPV 45260000-9 
12.  SST 12.  Roboty pokrywcze z dachówki                               - CPV 45260000-7  
13.  SST 13.  Roboty pokrywcze z papy                                       - CPV 45260000-7 
14.  SST 14.  Ścianki działowe z płyt gips.karton.                      - CPV 45421146-1 

            15.  SST 15.  Instalowanie drzwi i okien                                     - CPV 45421130-4 
16.  SST 16.  Kładzenie płytek                                                      - CPV 45431000-7 
17.  SST 17.  Okładziny podłogowe elastyczne                           - CPV 45432111-5 
18.  SST 18.  Roboty tynkarskie                                                    - CPV 45324000-4 
19.  SST 19.  Roboty malarskie                                                     - CPV 45442100-8 
20.  SST 20.  Odgrzybianie i impregnacja                                    - CPV 45100000-8 
21.  SST 21.  Roboty w zakresie okablowania i instal. ekektr.  – CPV 45311000-3 
22.  SST 22.  Roboty wodno kanalizacyjne i instalacyjne          - CPV 45330000-9 
23.  SST 23.  Modernizacja kotłowni z węglowej na olejową    - CPV 45100000-6 
24.  SST 24.  Ocieplenie ścian zewnętrznych                              - CPV 45450000-0 
25.  SST 25.  Korytowanie                                                             - CPV 45111200-0 
26.  SST 26.  Warstwy odsączające                                              - CPV 45110001-9 
27.  SST 27.  Obrzeża chodnikowe                                               - CPV 45233000-9 
28.  SST 28.  Krawężniki betonowe                                             - CPV 45233252-0 
29.  SST 29.  Podbudowa z kruszywa łamanego                        - CPV 45110000-8 
30.  SST 30.  Nawierzchnie z kostki betonowej prasowanej     - CPV 45233250-6 
31.  SST 31.  Kanalizacja sanitarna zewnętrzna                         - CPV 45231300-8 
32.  SST 32. Ogrodzenie stalowe na słupkach                            - CPV 45342000-6 

 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy  
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
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Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
Projekt budowlano-wykonawczy w branży architektoniczno konstrukcyjnej i instalacyjnej 
Przedmiar robót 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 
 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Określenia podstawowe 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
 
 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

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

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                    
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań 

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

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

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

      2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
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2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
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odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

powierzchnia –   [m2 ] w zaokrągleniu d 0,01 
długość  -  w [m] w zaokrągleniu do 0,01 
ilość  - [szt, elem, kpl]  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.   
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
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później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  
    ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
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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 według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                                         SST 01.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

KOD  CPV  45100000-8 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem prac przygotowawczych w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
• Wykonanie lub ustawienie gotowych kontenerów dla potrzeb biura budowy, magazynów i    
        pomieszczeń dla pracowników   
•  Wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne 
•  Przygotowanie i rozmieszczenie punktów ze sprzętem p.poż. 
•  Montaż osłon z folii polietylenowej osłonowej 
 
3. Materiały 
 Folia polietylenowa, taśmy samoprzylepne 
 
4. Sprzęt 
    Młotek, klucze montażowe.  Samochód skrzyniowy, wyciąg masztowy. 
 
5. Transport 
     Dostawa – samochodem ciężarowym, na placu budowy   
 
6. Wykonanie robót 
       Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano  w części pt. Wymagania ogólne,  
niniejszej specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się  
w pobliżu miejsca (strefy) prac, i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych. 
 
7.  Kontrola jakości robót i odbiór 
       Sprawdzenie materiałów użytych do wykonania osłon i zabezpieczeń 
 
8. Jednostka obmiaru 
     (m2) 
 
9. Podstawa płatności 
      Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
10. Przepisy związane 
       Przepisy bhp przy robotach transportowych 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH      

                                     SST 02.  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

     KOD  CPV  45111100-9 

 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
w zadaniu  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA 
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres robót 
•    Rozbiórka murowanych ścianek działowych  – ilości robót wg.  przedmiaru robót  
•    Wykucia z muru okien i wybranych ościeżnic drzwiowych        
•    Wykucia nowych otworów okiennych i drzwiowych  – ilości robót wg.  przedmiaru robót        
•    Rozbiórka podłoży betonowych i odsadzek istniejacych fundamentów w miejscu  
       szybu windowego 
•    Rozbiórka stropów i stropodachu w miejscu szybu windowego 
•    Skucia tynków i glazurowanych obłożeń ścian  
•    Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej 
•    Demontaż balustrad schodowych 
• Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych i bitumicznych wraz z częścią podbudowy  
• Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
 
3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
       Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy drewniane, elementy metalowe  
(złom stalowy), kruszywo 
 
4. Sprzęt 
 Młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki  
ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne , palnik acetylenowo tlenowy 
 
5. Transport 
 Samochód wywrotka.  Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.  
 
6. Wykonanie robót 
 Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy  
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
Odsadzki istniejących fundamentów przy szybie windowym rozebrać dopiero po  
wykonaniu podbicia fundamentów. 
 
7. Kontrola jakości 
        Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu 
 
8. Jednostka obmiaru 
 Powierzchnia (m3,m2) - murów, bloków, placów.  Dla elementów - szt.   
 
2.9. Odbiór robót 
 Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
 
10. Podstawa płatności 
 Zapisane w dzienniku budowy - m2, m3 i szt.  
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11. Przepisy związane 
        Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. 
i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
                                           SST 03.  ROBOTY  ZIEMNE 

     KOD  CPV  45111200-0  

 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem wykopów wewnętrznych i zewnętrznych robót ziemnych w zadaniu, 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W LUBACHOWIE NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres robót 
•    Roboty ziemne wewnątrz budynku przy wykonaniu szybu windowego i kanalizacji sanitarnych  
•    Roboty ziemne zewnętrzne przy wykonaniu kanalizacji sanitarnych 
•    Roboty ziemne zewnętrzne przy wykonaniu utwardzonego placu podwórka        
• Wywóz i utylizacja ziemi z wykopów 
 
3. Materiały   
       Ziemia z wykopów 
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty  
i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. 
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie 
spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty 
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. 
Humus i nadkład ziemi urodzajnej, czasowo zdjęte z terenu wykopu, winny być wykorzystane przy 
rekultywacji terenu  po ukończeniu robot. 
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
4. Sprzęt 
 Kilofy, łomy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wciągarki, ubijaki 
        Koparki, spycharki,  ładowarki, samochody wywrotki, płyty wibracyjne 
 
5. Transport 
 Samochód wywrotka.  Odwiezienie ziemi na odpowiednie składowiska.  
 
6. Określenia podstawowe. 
       Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie 
obciążenia z konstrukcji na grunt. 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego   gruntu 
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt 
ubijany znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Pozostałe   określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi normami, 
przepisami i literaturą techniczną.. 
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7.    WYKONANIE ROBÓT. 
7.1. Uwagi ogólne 
       Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji, projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz ich   zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca odpowiada za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone znaki geodezyjne odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
wykopy z zapewnieniem ich widoczności w dzień i w nocy. 
Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie. Teren budowy i wykopy będą utrzymane w stanie bez 
wody stojącej. Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na terenie budowy, oraz 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów ochrony przeciwpożarowej utrzymując sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca ma 
obowiązek przestrzegania ustawowych ograniczeń nacisku na oś pojazdu przy transporcie gruntu  
i materiałów  budowlanych 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę  
i zaakceptowane przez Inspektora. 
Podczas realizacji robot Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
7.2. Uwagi szczegółowe. 
7.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. 
       Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od 
dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy bezwzględnie sprawdzić aktualny stan 
warunków wodno-gruntowych, poprzez wykonanie płytkich odwiertów, do głębokości 
ustabilizowanego na ten czas, zwierciadła wody gruntowej. 
Podłoże gruntowe w rejonie fundamentów nowych i fundamentów pogłębianych stanowią piaski 
drobnoziarniste z domieszkami pylastymi lub piaski średnioziarniste - stopień zagęszczenia ID = 0.50. 
Poziom wody gruntowej w czasie sporządzania „Opinii gruntowo-wodnej…” ustalono na rzędnych 
zbliżonych do projektowanych poziomów posadowienia fundamentów, z uwagą i zastrzeżeniem, że 
ulega on znacznym wahaniom. 
Bezpieczne prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych dopuszcza się po osiągnięciu 
ustabilizowanego poziomu zwierciadła wody gruntowej ok. 30 do 50cm poniżej poziomu 
posadowienia fundamentów i utrzymania go na cały czas wykonawstwa fundamentów 
„pogłębianych”” i nowych, wraz z ich izolacjami. 
Takie założenie jest możliwe albo po wybraniu maksymalnie dogodnej pory suchej, albo przy 
zachowaniu warunku utrzymania sztucznego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 
Decyzja o utrzymaniu na czas robót, sztucznie obniżonego poziomu wody gruntowej winna być 
poprzedzona opracowaniem, które określi sposób obniżenia zwierciadła wody  gruntowej, jak również 
oceni  oddziaływanie tego faktu na stabilność zabudowy  istniejącej w sąsiedztwie. 
Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. 
7.2.2. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 
       W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej 
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy 
przerwać i powiadomić Inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały 
nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić Inwestora oraz instytucje 
sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu 
postępowania, 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 
przerwać i powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie 
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7.2.3. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
      Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie 
narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym zakresie, 
zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Wykonania zabezpieczeń poprzez odeskowanie z rozparciem, będą wymagały szczególnie punktowe 
wykopy-„gniazda” przy pogłębianiu (podbudowie) fundamentów Roboty te należy prowadzić wg 
odrębnie sporządzonego harmonogramu, ściśle określającego zakres, kolejność robót, oraz sposób 
ewentualnych zabezpieczeń konstrukcji istniejącego segmentu budynku. 
7.2.4.  Zasady prowadzenia robót 
1. Roboty ziemne wewnątrz budynku 
     Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych  
w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej 
lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki 
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli   
Dotyczy to szczególnie ścian istniejących przy projektowanym rząpiu szybu windowego, którego 
fundament – płyta denna,  będzie zagłębiony o 1.20m.  Pogłębienie - podbudowę fundamentów tych 
ściany należy wykonać, przy stosowaniu podziału całej długości ściany na odcinki 1.0-1.5mb. Roboty 
ziemne (z zabezpieczeniami) i jednocześnie fundamentowe, podbudowy należy prowadzić tak, aby 
pola robocze były  „rozstawione”.  Założeniem dodatkowym jest, aby skrajne odcinki z podziału  j.w. 
(oba naroża ściany i segmentu) były wykonane w ostatnim etapie robót. Czasokres przerw 
technologicznych – dostosować do czasu osiągnięcia założonej wytrzymałości betonu. 
Harmonogram tych robót, opracowany przez Wykonawcę, winien uwzględniać pełny cykl  
technologiczny dla poszczególnych partii „odcinków” roboczych – t.j. wykop z zabezpieczeniami, 
podbetony, izolacje, roboty zbrojarskie, roboty betoniarskie z uwzględnieniem dokładnego 
podbetonowania (podklinowania)  pod spód ław ściany istniejącej  . 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót.  
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 
od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 
zgody Zamawiającego. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym  
w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,  
o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych 
2.   Roboty ziemne pod rurociągi instalacji sanitarnych 
      Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3] 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika  
i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię na 
odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
 



 19

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie  
z  BN-83/8836-02 [24] przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l : l,25, 
- w gruntach niespoistych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych 
należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy 
należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Spód wykopu należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,  
a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
należy montować nad wykopem na wysokości ca’l,0 m nad powierzchnią terenu  
w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równoległe z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż l m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3cm dla gruntów zwięzłych,  
+- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi  
+ - 5 cm. 
3.   Korytowanie pod nawierzchnie 
      Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 
metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora. 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone.  
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości 
wykonanego koryta wynoszą ± l cm. 
7.2.5. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
      W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna  
i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy 
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7.2.6. Odwodnienia robót ziemnych 
       Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem  
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów  
i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt 
 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
7.2.7. Odwodnienie wykopów 
       Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2%  
w przypadku gruntów niespoistych 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. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  lub dreny. Wody opadowe  
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
7.2.8. Zasypywanie i  zagęszczenia 
     Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, proponuje Wykonawca  
i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub 
mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 

- 1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,  
- 0,95 - dla warstwy do głębokości l,20m,  
- 0,90 - dla warstw poniżej l,20m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za 
pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą  
BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony  
wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z BN-
64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej  
i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu  
W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 
zagęszczaniem winien być osuszony. 



 21

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim 

sprzętem mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej 

liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  

 
8.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami  ogólnymi  podanymi w  ST.   Sprawdzenie i odbiór  
robót winny być wykonane zgodnie z normami: 

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
8.2.  Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie    pewnego    osadzenia   rozparć    stosowanych    ścianek    

zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,  
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
8.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 ST 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
9.    OBMIAR  ROBÓT 
9.1. Ogolne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową iST, w jedninostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki będą wpisane do ksiązki 
obmiaru. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie i terminie obmiaru na co najmniej  
3 dni przed terminem przystąpienia do obmiaru. 
9.2.  Zasady określenia ilości robót 
Objętości mas ziemnych będą liczone w m3, powierzchnie niwelacji w m2. 
 
10.    ODBIÓR ROBÓT. 
10.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" . 
Roboty   winny   być   wykonane   zgodnie  z  Projektem  Technicznym,   ST   oraz   pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 
 
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
10.2.1. Dokumenty i dane 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu  
i zanikających są następujące dane i dokumenty. 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
b) dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane 

roboty fundamentowe lub ziemne, 
c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
d) Dziennik Budowy, 
e)   uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
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10.2.2.   Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
10.3. Odbiór częściowy i ostateczny. 
Odbiór częściowy (dla części robót) i ostateczny robót przeprowadzić zgodnie z ST Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego winno być stwierdzone przez Wykonawcę 
w dzienniku budowy i zgłoszone pisemnie do Inspektora nadzoru. 
 
11.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
12.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]  PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
[2]  BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
[3]  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
[4]  BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[5]  PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
[6]  PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
[7]  PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
[8]  PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
                                       SST 04.  ROBOTY  MUROWE 

KOD  CPV  45262500-6  
 
1. Przedmiot 
      Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
LUBACHOWIE NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres robót   

- Wykonanie  ścian podbicia fundamentów w zagłębieniu szybu windowego z bloczków 
betonowych  na zaprawie cementowej    

- Wykonanie ścian szybu windowego, zamurowania otworów i uzupełnienia ścian  
           z cegieł pełnych 
- Wykonanie ścian maszynowni z bloczków z gazobetonowych na zaprawie cementowo 

wapiennej 
- Wykonanie ścianek działowych grubości 6, 8, 12 cm z płytek gazobetonowych 

 
3.  Materiały 

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne"   

3.2  Woda 

Do    przygotowania    zapraw        stosować    można    wodę    odpowiadającą    wymaganiom    
normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonów. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje  

i muł. 

3.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych 

3.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

•     Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe"  

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   
normy PN-B-19701 :1997 „Cementy powszechnego użytku” 

• Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999. 

3.5.  Wyroby ceramiczne 

Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

* Masa 3,3-4,0kg 
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* Dopuszczania liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 
cegły - 10% cegieł badanych. 

* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z l,5m na inne   cegły nie 
rozpadła się. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 - 20 wg PN-B-12050:1996 - ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne 

* Wymiary jak poz. 2.6 

* Masa 4,0-4,5 kg. 

* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości danych 

* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

3.6.   Bloczki betonowe M-5 14.25/38, 

       Bloczki betonowe wytwarzane są z betonu klasy B-15. W zależności od wymiarów rozróżnia się 
dwa rodzaje bloczków – zwykłe i uzupełniające. Bloczki mają kształt prostopadłościanów o płaskich 
powierzchniach ścian. W zakresie cech zewnętrznych wymaga się by bloczki miały regularny kształt, 
nie miały pęknięć na powierzchniach zewnętrznych oraz uszkodzeń krawędzi i naroży. Odchyłki 
wymiarowe nie powinny być większe niż 4 mm. 
 
4. Sprzęt 
   Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

 
5. Transport 
   Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy 
lub wciągarka ręczna 
 
 
 
 
 
6. Wykonanie robót 

6.1. Wymagania 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z  PN-68/B-10020 
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b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia   
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  cegłą suchą,  
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć  w  
wodzie. 

      d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej  0°C. 

    f) W przypadku przerwania robót , wierzchnie warstwy murów  powinny być zabezpieczone  (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan  
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

6.2. Mury z bloczków betonowych i cegły pełnej. 

6.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 
minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 10-15 mm. 

6.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli   na   budowie  jest   kilka  gatunków  cegły   (np.   cegła   nowa   i   rozbiórkowa),należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

6.3.    Ścianki z  pustaków  szklanych 

Ścianki  z  pustaków  szklanych  należy  wykonać  wg. tych samych  zasad jak mury z cegły nie  
stosując  mijankowego  sposobu  wiązania. Każdą  spoinę  poziomą  i  pionową  zazbroić  dwoma  
prętami  Fi 4.5 mm. Ściankę  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu dostawcy  technologii. 
 
6.4.  Mury z bloczków betonowych , gazobetonowych. 
Ściany z bloczków gazobetonowych należy murować na zaprawie cementowo-wapiennej m.5 z 
zachowaniem normalnego wiązania na pełne spoiny grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla 
spoin pionowych.  Odchyłki grubości spoin nie powinny być większ niż ± 3 mm. Mury powinny być 
wznoszone równomiernie na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane 
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. 
Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy 
odznaczający się duża nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. 
Najkrótszy okres czasu od rozpoczęcia murowania dolnej kondygnacji do rozpoczęcia następnej 
kondygnacji, przy normalnym wznoszeniu murów  w zależności od grubości muru oraz wysokości 
dolnej kondygnacji przedstawia się następująco: 
 

Najkrótszy okres czasu, w dobach, od rozpoczęcia muru dolnej 
kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru 
nastepnej kondygnacji przy wysokości h, w metrach, muru 
dolnej kondygnacji między górnym i powierzchniami stropów 
Grubość muru – 1 blok i 
mniej  

Grubość muru – 1,5 bloku 

Rodzaj zaprawy marka 

h≤3,1 3,1<h≤4,0 h≤3,1 3,1<h≤4,04 h≤6,0 
Cementowo 
wapienna 

5 4 5 5 6 7 
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6.5.  Osadzenie ościeżnic 
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w czasie murowania ścianek należy dokładnie podeprzeć 

rozpórkę, a po wypionowaniu stojaków – usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Zaleca się 
używać w tym celu specjalnych szablonów metalowych. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny 
ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby 
profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki 
działowej a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona 
zaprawą. 
Ościeżnice przeznaczone do ścian grubych, należy wbudowywać na krawędzi otworu drzwiowego w 
ścianie. Wbudowanie ościeżnicy może się odbywać równolegle ze wznoszeniem muru lub też po jego 
wykonaniu. 
Zamocowanie ościeżnic w czasie wznoszenia ścian powinno być wykonane za pomocą wąsów 
obmurowanych cegłą na zaprawie cementowej. 
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na 
wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków, zaklinować silnie ościeżnicę w 
murze. Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry 
przez płaskie lejki. 

6.5.  Nadproża  stalowe  

 Na   podlewkach   z  mocnej  zaprawy  cementowej  ustawić  i  wypoziomować  dzwigary  stalowe,. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich 

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

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów 
ceramicznych określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

7.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

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

7.3. Badania w czasie odbioru robót 

7.3.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

   a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem   i wymaganiami 
   stawianymi w dokumentacji technicznej, 

        b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie 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 należy ją poddać  

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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7.3.2.  Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę             i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                           

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.3.3. Badanie  konstrukcji  murowych 

Sprawdzenie  wykonania ścianek działowych, nadproży  oraz  osadzenia  ościeżnic  należy 
przeprowadzić  na  podstawie  oględzin. 
 
8. Jednostka obmiaru 
      (m3) muru, (m2) ścianki działowej  
 
9. Odbiór 
       Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
10. Podstawa płatności 
 Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  
 
11. Przepisy związane 
       PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
       PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
       PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
       PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH      
                              SST 05.  ROBOTY ZBROJARSKIE 

                                       KOD  CPV  45262310-7 
 

 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem robót zbrojarskich w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 
 
3. Materiały 
3.1.  Stal zbrojeniowa. 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6. 
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

            Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać  
            wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w  
            tabeli poniżej. 
 

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180 ) 
34GS-b 6-32 410 min.590 16 d=3a(90 ) 

 
      W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek  nie powinna wykazywać pęknięć,    
      naderwań i rozwarstwień. 
      c) Wady powierzchniowe. 

- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i  naderwań; 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej; 
- rozwarstwienia i pęknięcia widoczne  gołym okiem; 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia; 
- niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i   
   prętów gładkich; 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy    
  nominalnej do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

       d) Odbiór stali na budowie. 
-  odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

        -          cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach  
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                   metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
        -         wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien  
                    być następujący: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny,  
                    odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 
państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta. 

      e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
- stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 

a) Badanie stali na budowie. 
- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

- decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inżynier. 
 
4.  Sprzęt 
        Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
        Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
5.  Transport 
      Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
6.  Wykonanie robót 
6.1.  Wykonywanie zbrojenia. 
a)  Czystość powierzchni zbrojenia. 
     -  pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia  konstrukcji należy oczyścić z zendry, l 
        luźnych płatków rdzy, kurzu i błota; 

- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać    
  np. lampami  lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 

      - czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  
        właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b)  Przygotowanie zbrojenia. 

 - pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 
   haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z  
   równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264; 
 - łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264; 
   skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi  
   zaciskami. 

 c)  Montaż zbrojenia. 
 -  zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 
-  nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,  
   urządzeń wytwórczych i montażowych.; 

 -  montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w  
    deskowaniu; 
 -  montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem   
    szalowania bocznego; 
 - zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  
    oznaczonego w projekcie; 
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- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać  
     podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości  
     otulenia. 

 
7.  Kontrola jakości 
        Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 
8. Obmiar robót 
       Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
9.  Odbiór robót 
9.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu – wg  SST-G.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2.  Odbiór końcowy –wg SST-G.00. 
9.3.  Odbiór zbrojenia 
       Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
10.  Podstawa płatności 
        Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy 
drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie 
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 
11. Przepisy związane 
      PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 
      PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
                             SST 06.  ROBOTY BETONOWE   

                                   KOD  CPV  45262300-4 
 

 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem robót betonowych w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podłoży betonowych i konstrukcji betonowych 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykonanie płyty fundamentowej szybu windowego 
- wykonanie płyty stropowej maszynowni szybu windowego 
- wykonanie wieńców 
 
3.  Materiały 
3.1. Składniki mieszanki betonowej 
1. Cement 
    a)  Rodzaje cementu: 
         Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez  
         dodatków mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o następujących markach: marki „25”  
         – do betonu klasy B 7,5 – B 20 
    b)  Wymagania dotyczące składu cementu 
          Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się  
          następującym składem: 

  - zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 – 60 %, 
  - zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, 
  - zawartość alkalidów do 0,6 %, 

             - zawartość alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %, 
             - zawartość C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 % 
   c)   Opakowanie 
         Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co  
         najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
         Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być  
         umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający  następujące dane: 

   -  oznaczenie; 
   -  nazwa wytwórni i miejscowości; 
   -  masa worka z cementem; 
   -  data wysyłki; 
   -  termin trwałości cementu 

        Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy               
        umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania   
        cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
  d)   Świadectwo jakości cementu 
        Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą  
        kontroli jakości zgodnie z PN – 86/B-04320. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

        Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Magazynowanie i okres składowania. 
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       Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

       Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające  cement przed  
      zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
      Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
      Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.  Kruszywo 
     a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
          Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy  
          PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
          Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
           - ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie  
             prostopadłej do kierunku betonowania. 
         Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej  
         obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN – 78/B06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

       W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić  
       bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości  
       frakcji 0-2 mm. 

 
3.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 
       - B 20 dla wykonania konstrukcji 
         Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie  
         większa jak 4%. 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

- B-25 dla wykonania osłony izolacji 
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
- B-10 dla podbetonów i podkładów 

         Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 
         Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

 
3.3.  Materiały do wykonania podbetonu 
       Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości     
       betonu na ściskanie. 
       Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna  8% 

       Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach:  20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 
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4.  Sprzęt 
        Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 
 
5.  Transport 
5.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1) Środki do transportu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi  
(tzw. gruszkami) Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość  
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz  
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C0; 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C0; 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0 

 

6.  Wykonanie robót 
6.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
6.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie  
wagowo z dokładnością: 
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody; 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa; 
- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym  
zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym  
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2  
minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji  
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania  
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania  
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki  
betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,  
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek  
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od  
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy  
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja  
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  
technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
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- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i 
dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej; 

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

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-8 
cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 
m; 

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i 
charakteryzować  się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu wynosić od 30 do 60 sekund; 

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

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i  
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z  
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna  
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstw zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,  
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po  
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie  
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania  
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne  
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego  
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Obranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych  
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i  
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i  
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować  
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie  
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi  
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SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych  
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 

6.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 50C,  
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości co najmniej  
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 50C,  
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o  
temperaturze + 200C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu  
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie w czasie opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na  
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej  
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego  
betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed  
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych  
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu  
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie  
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

6.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu  
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i  
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 godzinach  
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić  
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton  
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są  
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C- 
04630. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed  
uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od  
zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości  
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN – 63/B-06251) lub  
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 
- pęknięcia są niedopuszczalne; 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

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

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna  
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie  
powinny być większe niż 2mm. 
(2) Faktura i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po  
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów. 

Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko  
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 
7.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 
8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 

9. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru  robót 

zanikających wg zasad ujętych w SST – G.00 oraz zasad podanych powyżej. 
 

10. Podstawa płatności 
 Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  
 
11. Przepisy związane   
        PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
        statyczne i projektowanie. 
        PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe .Wymagania i badania.  
        PN-88/B-06250 Beton zwykły 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
SST 07.   ROBOTY KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ ŚLUSARSKICH 

                            KOD  CPV   45421110-8,   45262400-5 
 
 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem 
robót ślusarskich w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ślusarskich. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Wykonanie montażu balustrad i poręczy klatki schodowej 
- Wykonanie drabiny i wyłazu do maszynowni windy 
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
 
3. Materiały 
       - Rury stalowe walcowane Ø 40 i 30 mm  
       - Kształtowniki walcowane 
       - Blachy stalowe 
       - Pręty stalowe gładkie i żebrowane 
       - Powłoki malarskie 
       - Materiały na powłoki malarskie – zestaw antykorozyjny 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora nadzoru. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy 
 
4. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki przewiduje się następujący sprzęt: 
Spawarka elektryczna  
Zestaw spawalniczy gazowy 
Młotki ślusarskie, pilniki, wiertarki, piłki do metalu i inny niezbędny drobny sprzęt 
 
5. Transport 
       Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
6. Wykonanie robót 



 38

       Zgodnie z rysunkami załączonymi do projektu 
 
 
 
7. 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. 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 podjazdem 
–  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
8. Jednostka obmiaru 
      (tona), (szt) 
      Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9. Odbiór 
   Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
10. Podstawa płatności 
     Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 
    Zgodnie z Umową i warunkami podanymi w ST.00.00 
 
11. Przepisy związane 
PN-80/M-02138. 
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                    SST 08.   KONSTRUKCJE  DREWNIANE 

                                  KOD  CPV  45422000-1  
 

 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem konstrukcji drewnianych w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji drewnianych. 
W zakres tych robót wchodzą: 

-podstemplowanie nadproży i stropów 
-uzupełnienie elementów konstrukcji drewnianej-wymian 
-kontrłaty 
-ołacenie dachu 
-montaż elementów drewnianych elewacji z desek malowanych w kolorze brąz 

 
3. Materiały 
3.1.  Drewno. 
       Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 
„Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem”. 
Dla robót wymienionych w pozycjach stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm 
państwowych: 
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia    
     statyczne. Materiały. 
3.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w Mpa (megapaskale).   
            podaje poniższa tabela. 
 

p 
Oznaczenie Klasa drewna 

 K27 

. 
Zginanie 27 

. 
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 

. 
Ściskanie wzdłuż włókien 20 

. 
Ściskanie w poprzek włókien 7 

. 
Ścinanie wzdłuż włókien 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 
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. 
 
3.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy. 
 

Wady K27 
Sęki w strefie marginalnej 1/4do1/2 
Sęki na całym przekroju 1/4do1/3 

Skręt włókien do  10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a)głębokie 1/2 

b) czołowe 1/1 
Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 6mm 

Oblina Dopuszczalna na długości dwóch 
krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 
 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn - 30 mm - dla grubości do 38 mm 
   10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków - 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
       5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość - 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości  
elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki  
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość - niedopuszczalna. 

3.1.3.  Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie   
             więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 

3.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe bali powinny być nie większe: 
- w długości: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilości, 
- w szerokości: do 3mm lub do 1mm, 
- w grubości: do 1mm lub do 1mm; 
b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

                -     dla łat o grubości do 50mm: 
                     -     w grubości: do 1mm i do 1mm dla 20% ilości, 

-     w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości 
      -     dla łat o grubości powyżej 50mm: 

                     -    w szerokości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości, 
                     -    w grubości: do 2mm i do 1mm dla 20% ilości; 

c) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
do 3mm i do 2mm; 
d) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 3mm i 
2mm. 

3.2.   Łączniki. 
3.2.1. Gwoździe 
            Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
3.2.2. Śruby 
           Należy stosować: 

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101, 
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

3.3.3. Nakrętki: 
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           Należy stosować: 
- nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144, 
- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE 

3.3.4. Podkładki pod śruby: 
           Należy stosować: 

- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 

3.3.5. Wkręty do drewna 
            Należy stosować: 

- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 
- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 
- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 

3.2.6. Środki ochrony drewna 
            Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem  
            ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją  
            nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. 

a) środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną  i pleśnieniem, 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

3.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji. 
3.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

           Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od  20cm. 
3.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

3.4. Badania na budowie. 
         Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać    
akceptację inżyniera. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 

 
4.   Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być 
urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 
5.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 
5.   Wykonanie robót 
       Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.1.  Więźba dachowa. 

5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją  
              techniczną. 

5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z  
              ostruganych desek lub sklejki.  
              Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić 1mm. 

5.1.3. Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się  
              od projektowanych więcej jak 0,5mm. 
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5.1.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
-  w rozstawie belek lub krokwi: 

- do 2cm w osiach rozstawu belek, 
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi. 

-  w długości elementu  do 20mm, 
-  w odległości między węzłami do 5mm, 
- w wysokości do 10mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny  
być w miejscach styku odizolowane warstwami papy. 
 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7.   Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
- dla pozycji: „Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej” ilość m3 wykonanej  
      konstrukcji. 
-     dla pozycji „wymiana łacenia”  m2 rzutu 
 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w OST. 00 „Wymagania  ogólne”. 
Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie pożarowej powinno być poparte 
atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

 
10.  Przepisy związane 

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Materiały. 

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Konstrukcje. 

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne. Złącza. 

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. 
Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Środki ochrony drewna. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH                      

           SST 09.   ROBOTY  MONTAŻOWE 

                            KOD  CPV  45223800-4 
 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem montażu konstrukcji prefabrykowanych w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu elementów żelbetowych prefabrykowanych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- Montaz płyt dachowych korytkowych 
2.1.  Zakres stosowania SST 

            Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy  
            i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wyszczególnionych w p. 4. 

2.2.  Zakres robót objętych  SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu i odbioru robót   
           stropów z płyt żelbetowych budynku mieszkalno administracyjnego. 

2.3.  Określenia podstawowe   
          Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
          przepisami podanymi w SST WOO.OO.OO „ Wymagania Ogólne 

2.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania   
           ogólne” 

 
3.   Materiał 
                - płyty żelbetowe korytkowe zamknięte - PN-92/B-03380 winny posiadać certyfikat  
                  jakości ze znakiem bezpieczeństwa „B”,  
                - stal zbrojeniowa żebrowana,  
                - beton  konstrukcyjny,  
                - beton wypełniający,  
                - drewno usługowe,  
                - gwoździe i kliny montażowe. 
                  
4. Sprzęt 
                Żuraw samochodowy, zawiesia, ciągnik z przyczepą. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania  
                ogólne” 
 4.2. Sprzęt do wykonania robót 
                 Żuraw samochodowy, elektronarzędzia, rusztowanie, łomy, kliny. 
              Przenoszenie elementów dźwigiem należy wykonać przy użyciu specjalnego  
              uchwytu zaciskowego na zawiesiu belkowym. 
 
5. Transport 
              Transport wewnętrzny elementów żelbetowych zakłada się żurawiem   
               samochodowym i ciągnikiem z przyczepą. 
               Elementy w czasie transportu należy ułożyć na podkładkach drewnianych      
               usytuowanych w odległości maksymalnej 30 cm od czoła płyty  i przymocowane do  
               środka transportu , aby dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. 
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5.1.  Składowanie 
               Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do  
               kolejności podawania do montażu. Należy układać je w stosach maksymalnie po    
               sześć sztuk  na podkładkach drewnianych ułożonych maksymalnie 30 cm od czoła  
               płyty w pionie jedna pod drugą. 
 
 6.  Montaż elementów 
              -Montaż płyt dachowych żelbetowych powinien odbywać się na konstrukcji  
              drewnianej z krawędziaków opartych na stemplowaniu. Pod płytami należy wykonać   
              na warstwie z zaprawy cementowej marki 80 i grub około 1 cm.  
              -Montaż elementów żelbetowych może być prowadzony przy prędkości wiatru do 10 m/s. 
               -W okresie zimowym prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s przy     
                temperaturze do -5º C.  
               -Przy temperaturze  -5ºC do -10ºC  montaż może być wykonywany przy prędkości   
               wiatru do 4 m/s. 
               -W temperaturze poniżej -10º C nie powinno wykonywać się montażu. 
               - Montaż płyt stropowych zaleca się rozpocząć od skrajnej zewnętrznej płyty  
               stropowej.  
               - Po ułożeniu płyt stropowych, przed zabetonowaniem wieńców należy zadeklować  
               otwory w płytach stropowych (np. krążkami ze styropianu), następnie wykonać   
               zbrojenie wieńca, żeber rozdzielczych zgodnie z projektem. Betonowanie wieńca  
               wykonuje się łącznie z wypełnieniem złączy między płytami.   
 
7. Kontrola jakości i odbioru robót montażowych 
               Kontrola techniczna jest oceną wykonywania robót montażowych uzyskana przez   
               porównanie jakości ich wykonania z jakością wymaganą. 
               - Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli  
               bieżącej lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z  
               obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego  
               wpisu do dziennika budowy. 
               - Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości,  obejmującej prawidłowość i  
               poprawność wykonania. 
               - Kierownik budowy określa podmiot (wykonującego) oraz przedmiot ( zakres   
               czynności) podlegający funkcyjnej  kontroli jakości, realizowanej w ramach kontroli   
               bieżących. 
               - Za jakość wykonania w ramach kontroli odpowiada kierownik budowy. 
               - Odbiór końcowy dotyczy wszystkich robót danego procesu montażowego  
               i stanowi formalno merytoryczną podstawę przekazywania wykonanego obiektu. 
               - Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: 
               a. Sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, ze stanem faktycznym  
               wynikający z wpisów do dziennika budowy dotyczących jakości materiałów i  
               wyrobów użytych w montażu. 
               b. Dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji ze szczególnym   
               zwróceniem uwagi na poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia  
               płyt, wykonania podlewki z zaprawy cementowej. 
               c. Wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości wykonania     
               zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu oraz  
               wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano   
               montażowych. 
              d. Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru     
              końcowego, który nie może zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym    
              przypadku, jak również w przypadku oceny negatywnej z odbioru, do     
              protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i terminy ich  
              poprawienia. 
 
8. Jednostka obmiaru 
      (elem) prefabrykat  
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9. Odbiór 
       Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
10. Podstawa płatności 
 Zgodnie z obmiarem (elem. m2), po odbiorach poszczególnych robót  
 
11.   Przepisy związane 
              Szczegółowe wymagania w zakresie robót montażu płyt dachowych 
              prefabrykowanych podaje: 
              - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych –   
              Część I –Roboty ogólnobudowlane MBiPMB  i  ITB Warszawa 1977 r wyd II. 
              - PN-62/B-02355 Konstrukcja wymiarowa w budownictwie 
              - Instrukcja kontroli dokładności produkcji i montażu prefabrykatów  
              wielkowymiarowych. 
              - PN-63/B-06251 Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
              - PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki wykonania i badania techniczne  
               przy odbiorze. 
              - PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
              - PN-63/8841-05 Stropy Dz-3. Warunki wykonania i badania techniczne przy   
              odbiorze  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
                           SST 10.    ROBOTY  IZOLACYJNE 

                                     KOD  CPV  45320000-6 
 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem robót izolacyjnych w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszelkich izolacji przeciwwilgociowych i termicznych. 
W zakres tych robót wchodzą: 

-izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian piwnic z masy plastycznej , asfaltowej. 
-izolacja z folii PCV dachu 
-izolacja z folii przeciwwilgociowej PCV posadzek 
--izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm stropodachu 
-izolacja ścian zewnętrznych płytami styropianowymi Fs-040-070 gr. 12 cm  

 
3.  Materiały 
3.1.  Wymagania ogólne. 
3.1.1.  Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
3.1.2.   Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie  z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie. 
3.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
3.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
3.2.  Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
3.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze o 
gramaturze 400g/m2. 

a)  Wymagania wg PN-89/B-27617. 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 
- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 
- dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej, 
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy, 
- dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 
10 m długości papy, 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie, 

- wymiary papy w rolce: 
- długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm. 
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b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 
                                Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości  
                                co  najmniej 20cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej  
                                0,5mm. 

            Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z  
            podstawowymi danymi określonymi w w/w normie. 
            Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,  
            chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i  
           w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 
            Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w  
           jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

3.2.2.  Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-57/B-24625. 

- temperatura mięknienia 60-80oC, 
- temperatura zapłonu 200oC, 
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50oC w ciągu 5 
godzin z   
   warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o, 
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków 
papy  
  sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC. 

3.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg PN-74/8-24622. 
3.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF. 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
3.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. 
Wymagania wg BN-70/6112-24. 
3.4.   Materiały do izolacji termicznych. 
3.4.1. Styropian. 
Styropian odmiany G - T samogasnący do ocieplenia na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania. 
   Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie  
   spienionych.  
   Dopuszcza się  występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30mm – o głębokości do 4mm, 
- dla płyt o grubości  powyżej 30mm – o głębokości do 5mm, 

   Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej    
   dopuszczalnej wady 10cm2. 
   Wymiary: 

- długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%, 
 -   szerokość – 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki + 1,5mm, 

                               -  grubość – 20 - 500mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki + 0,5%. 
b) Pakowanie. 

   Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m3, przy czym  
   wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 
   Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu,  
   oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie. 
            Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 
            Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i  
            ruchu drogowego. 
 
3.4.2.  Wełna mineralna. 
           W postaci płyt, filców i mat. 
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Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny  
spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

4. Sprzęt 
        Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
5. Transport 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t 
oraz samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.  
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  
 
6.  Wykonanie robót 
6.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

6.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna  być równa, czysta i odpylona. 

6.1.2. Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej  
      powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją  
     asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność  
     nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym  wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 
niższa niż 5oC. 

6.1.3. Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed 

wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy 
asfaltowej, sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających 
przed wodą zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z 
jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 
zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie 

6.2.  Izolacje termiczne 
6.2.1. Do wykonywania izolacji stosować  materiały w stanie powietrzno - suchym. 
6.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe lub 

z wełny mineralnej należy układać na styk  bez szczelin. Płyty winny być przycięte na 
miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą 
warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 
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6.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być    
              wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości  
              jednej warstwy ściany, zmontować płyty, a następnie wykonać drugą warstwę  
              ściany. 
6.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed  
               zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

 
7.   Kontrola jakości 
7.1.  Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
7.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
       dziennika budowy.  
 
8.  Obmiar robót 
 Jednostką obmiarową robót jest m3 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
9.  Odbiór robót 
9.1.   Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 

9.2.  Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
10.  Podstawa płatności 
           Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- czyszczenie podłoża, 
- dostarczenie materiałów, 
- zagruntowanie podłoża, 
- ułożenie warstw izolacyjnych. 

 
11.   Przepisy związane 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
-PN – 69 / B – 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i 

instrukcje. 
-Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części 
budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970. 
-Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. 
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-Wytyczne stosowania folii polietylenowej  szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. 
-Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie zimowym przy temp. –
15oC. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973. 
-Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB – RPI Budowlane. Katowice 
1974. 
-Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT i 
OLKIT, ITB Warszawa 1979. 
-Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 
-Świadectwo ITB nr 351/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i  
lateksów butadieno – styrenowych wykonane metodą natryskową. 
-Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie 
grzybów domowych. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH  
  
           SST 11.    OBRÓBKI  I  ROBOTY  BLACHARSKIE 

                                         KOD     45260000-7 
 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem obróbek blacharskich dla pokryć dachowych w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie obróbek blacharskich właściwych dla występujących rodzajów pokrycia dachów 
ceramicznej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej  
- montaż obróbek blacharskich 
- montaż orynnowania i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 

Zakres robót obejmuje szereg prac wyszczególnionych w załączniku jaki stanowi kosztorysowy 
przedmiar robót. 
 
3.  Materiały 

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie  typowych systemów posiadających 
odpowiednie Aprobaty Techniczne. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, 
Rynny z blachy ocynkowanej, 
Farba do malowania blachy ocynkowanych 
 
 
4.  Sprzęt 
        Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
5.  Transport 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t 
oraz samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.  
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  
 
6.  Wykonanie robót 
6.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie wykonane z  blachy ocynkowanej powinny być dostosowane do  rodzaju pokrycia 
i wielkości pochylenia. 
6.2. Montaż obróbek blacharskich 
Stosując systemowe rozwiązania wykonując montaż należy  ściśle stosować się do  wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producenta. 
Połączenie obróbek blacharskich z obrobianymi elementami uszczelnić kitem trwale plastycznym. 
Miejsce styku kitu z blachą przed uszczelnieniem odtłuścić rozpuszczalnikiem benzynowym. 
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7.  Kontrola jakości 
7.1. Wymagania ogólne: 
Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania  do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów . 
 
8. Jednostka obmiaru 
         Jednostką obmiaru jest : 
(m2, mb) obróbki blacharskiej. 
 
9. Odbiór robót 
         Odbioru dokonuje na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacją Techniczną i przedmiarem 
robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem informacji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
                          SST 12.    ROBOTY  POKRYWCZE  Z  DACHÓWKI 

                                     KOD  CPV  45260000-7 
 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem pokrycia dachu  dachówka ceramiczną w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
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        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wymiany istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

-pokrycie dachów –dachówką ceramiczną np. czerwoną typ S-8050 
-montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej. 
-montaż orynnowania i rur spustowych z blachy powlekanej. 

 
2.   Materiały 
2.1.  Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 10 
2.2.  Folia paroizolacyjna patrz SST 10  . 
2.3.  Dachówka ceramiczna. 
        Dachówka ceramiczna musi posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i 
pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.4.  Łączniki. 

Do mocowania dachówek używa się specjalnych klamer „sztormowych” , wkrętów lub gwoździ. 
Klamry powinny wytrzymywać obciążenie testowe 0,15 kN/szt. 

 
3.  Sprzęt. 
       Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4.  Transport. 
4.1.  Składowanie. 

Ułożone dachówki mogą być składowane w normalnych warunkach w opakowaniu 
transportowym około jednego miesiąca. 
Przy założeniu ze będą leżały na podkładach grub. 20 cm, tak by nie było bezpośredniego 
kontaktu z podłożem. 

 
5.  Wykonanie robót. 
5.1.  Podkłady pod pokrycia z  dachówek ceramicznych. 
        Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka , aby prześwit między 
nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład  powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien, 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38 x 50 mm, 
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować    
       się na krokwiach, 
 
f) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 08 

5.2.  Krycie dachówką ceramiczną .. 
5.2.1 Dachówka ceramiczna  
 W przypadku stosowania technologii układania dachówek „na sucho” nad  
pomieszczeniami poddaszy użytkowych ,należy stosować membrany z folii PE,PCV, które należy 
rozpiąć bezpośrednio pod pokryciem. W strefach międzykrokwiowych powinny one mieć naturalny 
zwis, umożliwiający wentylowanie spodniej powierzchni dachówek. Dla pewności właściwego 
wykonania dobrze jest zastosować kontrłaty lub inne elementy dystansowe. 
Połączenia wykonuje się na krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych: oknach, 
kominach, dymnikach, koszach , narożach. 
Dla elementów o niskiej paroprzepuszczalności bądź w przypadku dachów o pełnym deskowaniu 
przestrzeń 50 mm poniżej kalenicy musi pozostać wolna, aby zewntylowanie warstw przebiegało 
prawidłowo. Między pokryciem zasadniczym a wstępnym zalecane jest stosowanie kontrłat 
dystansowych o wysokości min. 24 mm. 
5.3.  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.. 
-  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
   roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku,    
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   lecz w temperaturze nie niższej od-15oC, 
-  robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4.  Rynny z blachy powlekanej. 
-  rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy wieloczłonowe, 
-  powinny być łączone w złączach poziomych na styk zabezpieczone złączką, złącza powinny   
    być lutowane na całej długości za pomocą specjalnego kleju, który stapia brzegi łączonych   
    części, 
-  rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi odstępach  
    nie większych niż 50 cm, 
-  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
-   rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych, 
-   montaż rynien wg dostarczonych instrukcji producenta. 
5.5.  Rury spustowe z blachy powlekanej. 
-  rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy   
   wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych kielichowych, 
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie  
  większych niż 3 m, 
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub  
   osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury  
   żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Materiały izolacyjne. 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.2.  Pokrycie z  dachówki ceramicznej. 
6.2.1. Tryb i zasady kontroli. 
Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i zasad 
kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na podstawie wyników tych badań .Badania kontrolne i 
ocenę jakości wyrobu należy wykonywać w trybie i według postanowień określonych w punktach 5.2-5.6. 
6.2.2. Badania odbiorcze. 
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich, 
b) kształtu i wymiarów, 
c) klasy powierzchni powłok organicznych, 
d) twardości powłok organicznych, 
e) barwy powłok organicznych, 
f) masy 1 mb , 
g) cechowania. 
6.2.3. Skład i wielkość partii. 
W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z tymi samymi 
rodzajami powłok , tej samej barwy. 
Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t. 
6.2.4. Sprawdzenie wymiarów i kształtu – warunki badań. 
Wszystkie pomiary należy dokonywać na profilowanych arkuszach opartych na co najmniej 3 wypoziomowanych 
łatach , ułożonych na płaskim sztywnym podłożu. Pomiary należy wykonywać w temperaturze 18 ± 2o C. 
6.2.5. Ocena partii blach. 
Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach płaskich są potwierdzone 
dokumentami atestacyjnymi producenta  
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest : 

- dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 
- dla robót - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, 

       Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
       Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór podłoża. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2.  Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podłoża deskowania i łat, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw  
     lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1.  Odbiór pokrycia z dachówki ceramicznej: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z dachówki polega na  stwierdzeniu braków, 
dziur i  
     pęknięć, 
- sprawdzeniu umocowania i rozstawienia żabek i zamocowań, 
- sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to należy przeprowadzić w 
złączach okapu  
     oraz na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych, 
- sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót. 
 
8.2.2.  Odbiór obróbek  rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania  do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów . 
 
9.   Podstawa płatności 
Pokrycie z papy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2  wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustaloną ilość rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie umocowanie i zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 
 ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
SST 13.    ROBOTY  POKRYWCZE  Z  PAPY  I  OCIEPLENIE  DACHÓW      
                 STYROPAPEM 
                              KOD  CPV  45260000-7,  45261910-6     
 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem ocieplenia stropodachów styropianem laminowanym papą wraz z pokryciem dachów   
papą termozgrzewalną w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ocieplenia i porycia dachów betonowych, dotychczas krytych papą  
W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze –rozbiórkowe: kominów pokrycia dachu, obróbek blacharskich,  
  rynien i rur spustowych, wg SST 02 
- docieplenie  stropodachu  styropapą  
- wykonanie  nowego  pokrycia dachu z papy  termozgrzewalnej  wraz z wykonaniem  
   wszystkich obróbek 
- montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, WG SST 11. 
 

3.  Materiały  
Podstawowym  materiałem do pokrycia dachu jest papa  termozgrzewalna oraz do docieplenia  
styropapa. 
3.1. Parametry  techniczne papy termozgrzewalnej 

Papa termozgrzewalna podkładowa  
  - gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200g/m2 
    - zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
    - siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 
    - wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
    - giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 
    - odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
    - grubość 4,2 ±0,2 mm 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa –  
    - gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2  
    - zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2     
    - maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 1000 /800 N   
    - wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
    - giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 
    - odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
    - grubość 5,6 ±0,2 mm 

3.2. Parametry  STYROPAPY  obustronnie  laminowanej /typu np.: PW-11/ 
 - płyty styropianowe  EPS 100, grubości 150 mm, obustronnie laminowane-oklejone  
   papą podkładową  na  welonie szklanym P/64/1200,  o gęstości  pozornej w  kg/m³ - 20 

   - współczynnik przewodzenia ciepła λ  w W/(mK)  - 0.039 
   - temperatura użytkowania w ̊C  -  do +80, 
   - wytrzymałość  na  rozciąganie  siłą prostopadłą  w kPa  - powyżej  300 
   - naprężenie ściskające  przy 10%  odkształceniu względnym kPa  -powyżej  100 
   - mocowanie do podłoża  klejem /np.STYROBIT K/, łącznikami  echanicznymi, klejami   
               poliuretanowymi lub  elastomerobitumicznymi , 

 -  palność  -  samogasnące. 
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 3.3. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej grubości przynajmniej 0.50 mm, wg SST 11 
  
4. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  
występuje następujący sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzędzia 
i sprzęt do robót dekarskich.  

– palnik gazowy, 
– butla z gazem technicznym propan-butan, 
– szpachelka, 
– nóż do cięcia papy, 
– wałek dociskowy z silikonową rolką, 
– wiertarka elektryczna, 
– wyciąg masztowy do 0,5 t, 
– rusztowanie warszawskie. 

 
5.  Transport 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t 
oraz samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.  
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  
Transport wewnętrzny: poziomy – ręczny, pionowy – wyciąg masztowy. 
 
6. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 
korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. Krycie papami zgrzewalnymi należy 
rozpocząć od wstępnego wykonania obróbek detali architektonicznych np. kominy z zastosowaniem 
papy zgrzewalnej podkładowej. Pierwszą warstwę papy w miejscach podłoża drewnianego mocować 
mechanicznie .  

Układanie papy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi przez producenta w aktualnej 
aprobacie technicznej 
6.1.  Krycie papa 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche ,przy temperaturze nie niższej niż +5° 
C. Roboty pokrywcze nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia takich jak temperatura poniżej +5° C, rosa ,opady deszczu 
lub śniegu ,oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. W przypadku złych warunków 
atmosferycznych należy stosować zadaszenia.  
Pokrycie powinno być tak wykonane aby zapewniało łatwy odpływ wód deszczowych 
i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych i okapu. 
Papę  podkładową  układać  po  kierunku  spadku  połaci  z  zakładami  podłużnymi  nie 
mniejszymi niż 10 cm, czołowymi nie mniejszymi niż 10 cm . Przy okapach ułożyć 1 pas  
papy  równolegle  do  jego  linii.  Papa  nawierzchniowa  zgrzewana  w  tym  samym kierunku co 
podkładową z zachowaniem przesunięć zakładów czołowych i podłużnych 
w stosunku do podkładu z zastosowaniem walka dociskowego (papa nawinięta np. na rurę   
stalową   średnicy   50   —   65   mm)   gwarantującego   otrzymanie   jednorodnego połączenia  
wszystkich  warstw.  Zakłady  podłuż  nie  mniejsze  niż  10  cm,  czołowe  nie mniejsze niż 10 
cm. 
Styki  podłoża  dachu  z  pionowymi  płaszczyznami  elementów  budynków  wystających ponad   
powierzchnię   dachu,   powinny   być   wykonane   z   kątowników   z   blachy ocynkowanej 
gr. 0,7 mm łączonej z blachą trapezową oraz płaszczyzną pionową po 25 
cm na każdej z plaszczyzn ścięte za pomocą trójkątnego odboju z klinów. 
Obróbki  z  pap  (kominów  itp.)  wykonywać  dwuwarstwowo  w  układzie  pap  jak  dla połaci   
z   zastosowaniem   izoklinów   styropianowych   i   mocowania   mechanicznego górnych  
krawędzi  pap  przez  listwy  aluminiowe  do  ścian.  Styk  listew  z  podłożem uszczelnić ma 
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uszczelniającą Wysokość wyciagnięcia obróbek z pap nad powierzchnie połaci gotowego 
pokrycia nie mniejsza niż 15 cm. W załamaniu, narożniku wklęsłym izolację  należy  
dodatkowo  wzmocnić.  Wywiniętą  na  powierzchnię  ściany  izolację pionową  należy  
dodatkowo  umocować  mechanicznie  do  ściany  i  zabezpieczyć  przed zsuwaniem. 
Warunkiem   szczelności   paroizolacji   i   izolacji   wodochronnej   jest   układanie   papy 
termozgrzewalnej z ciągłą wylewką bitumu na zakładach przy standardowej szerokości zakładu  
podłużnego  10  cm  i  czołowego  nie  mniej  niż  10  cm.  Przy  wylewce  bitumu większej  niż  5  
-  8  mm  istnieje  konieczność  zastosowania  na  niej  posypki  z  łupka chroniącej odkryty 
bitum przed oddziaływaniem promieni UV. 

 
7.  Odbiór 
7.1.  Odbiór międzyfazowy (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)  

Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  
- sprawdzenie poprawnie wykonanych warstw spadkowych  
- sprawdzenie grubości i rodzajów izolacji termicznej  
- sprawdzenie wszystkich przejść przez powierzchnie dachu.  
- sprawdzenie podłoża pod pokrycie z papy, czy nie występują nierówności zarysowania 
,spękania gładzi betonowej.  
- sprawdzenie poprawnie wykonanej warstwy gruntującej  
- sprawdzenie poprawnie wykonanych obróbek blacharskich które zostaną przykryte warstwami 
papy.  
Powyższe odbiory należy przeprowadzić komisyjnie i potwierdzić odpowiednimi zapisami w 
dzienniku budowy.  

7.2.  Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy stropodachów obejmuje:  
- sprawdzenie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, sprawdzenia należy dokonać 
na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do odbiorów międzyfazowych na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy.  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów.  
- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża lub poprzedniej warstwy należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. Miejsca nasuwające wątpliwości co do prawidłowości przyklejania 
papy należy badać przez dokonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość 
warstwy o długości około 5cm i oderwania paska papy o szerokości nie większej niż 5cm. 
Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy ,a nie lepiku.  
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać głównie 
w miejscach narażonych na zatrzymanie się wody (np. koryta ,załamania, miejsca styku ze 
ścianami, kominami, świetlikami itp.)  
Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym deszczu.  
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być 
przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.  
 

8.   Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 pokrytej powierzchni. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9.  Podstawa płatności 
 Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
10.  Przepisy związane 

- ETAG 004 – Wytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy  
      izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
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- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 

- ZUAT - 15/VIII.07/2003 - -Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania   
      Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
               SST 14.    ŚCIANKI  Z  PŁYT  KARTONOWO -GIPSOWYCH,   
       GŁADZIE GIPSOWE 

     KOD CPV  45421141, 45421146-1 

 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem ścianek działowych z płyt  gipsowo kartonowych i gładzi gipsowych dla zadania 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszelkich robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych i 
gładzi gipsowych  
W zakres tych robót wchodzi „ 
-  montaż ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych, 
-  montaż sufitów z płyt kartonowo-gipsowych, 
-  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 
 
2. Materiały 
- profile konstrukcji stalowej nośne, 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997; 
- izolacja dźwiękowa z wełny mineralnej, 

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta g ładzie gipsowe wg instrukcji producenta 
 
3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Płyty gipsowe układać w 
pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. Płyty przenoś* się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. Transport profili stalowych typowymi środkami 
transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Ścianki działowe 
- Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany na otaczającą zabudowę i 
strop.  
- Profile przyłączeniowe UW mocować się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych elementów 
mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami należy ułożyć warstwę izolacji uszczelniającej w postaci 
taśmy.  
- Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu ew. 
-  Profile słupkowe ew muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil słupkowy wkłada 
się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszczać w odległości co 60 cm od 
siebie, otwartą stroną w kierunku montażu, 
-  pokrycie pierwszej strony ściany zaczyna się całą szerokością płyty - 120 cm. W razie potrzeby pod płytę 
układać paro izolację z folii polietylenowej. Płytę przykręcać do profilu ew w odstępach co 25 cm. Przy pokryciu 
dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Drugą warstwę płyt przesunąć o 60 cm. 
Tak wykonana ściana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, połączeń i wgłębień po wkrętach. Przy 
wykonywaniu obwodów instalacji konstrukcja ściany obłożyć płytami najpierw jednostronnie. 
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-  Na zaszpachlowaną powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez gruntowanie 
wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i 
malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.2.1. Ruszt 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej 
– dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się 
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy 
pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta 
mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o 
sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak 
w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. 
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili 
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
–styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
–przy wyborze wzdłużnego 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 płyt opierały się na tych elementach, 
–ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
–styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach 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, przesuwając ją 
o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
5.2.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany 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 zabezpieczenie antykorozyjne. 
5.2.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
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5.3.  Gładzie gipsowe 
- gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza 
jest większa niż 75%; 
- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej; 
- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 
- każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do czasu 
rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min.; 
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku, 
gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do 
wykonania i usunąć; 
- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie nowej 
porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu; 
- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a następnie 
ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku 
od podłogi do sufitu; 
- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia; 
- pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do 
całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°C, ani nie 
wyższa niż +18°C;; 
- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i usterek: 
prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali 
w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, 
smugi i zacieki, niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
-   stan  i wygląd ścian i sufi tów pod względem równości ,  pionowości , spoziomowania i sztywności, 
-    rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów, 
 -   uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5. 

7. Obmiar robót 
jednostką obmiarową jest  1m2 wykonanego elementu 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Ścianki działowe i sufity podwieszone 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
-     stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, 
-      rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów, 
-      uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
8.2. Gładzie g ipsowe 

Odbiór gotowych powierzchni powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po ich 
wykonaniu wg zasad określonych w punkcie 5.3. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ścianki działowe i sufity podwieszone 

Płaci się za 1 m2 wykonanej ścianki i sufitu, który obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie powierzchni, 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 
- zamocowanie rusztu, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- wykonanie otworów w ścianach dla osadzenia stolarki, 
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 
- uporządkowanie stanowiska po robotach, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
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 9.2.  Gładzie gipsowe 
         Płaci się za l m2 wykonanej powierzchni, który obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie powierzchni, 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 
- przygotowanie mieszanki gipsowej, 
- ułożenie gładzi na powierzchni ścian i sufitów, 
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 
- uporządkowanie stanowiska po robotach, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
 
10. Przepisy związane 
10.1.  Normy 
- PN-B-79406:i997, PN-B-79405:i997 Płyty gipsowo-kartonowe 
10.2.  Inne dokumenty 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I. 
- Instrukcje montażu producenta. 
- Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; 
z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                             SST 15.  INSTALOWANIE  DRZWI  I  OKIEN 

                                             KOD  CPV  45421130-4 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z instalacja drzwi i okien w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu nowej stolarki drzwiowej i okiennej PCV w remontowanych pomieszczeniach. 
 
3. Materiały 

Stolarkę okienną PCV należy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej. 
Okna PCV – (okna wg zał. rys.). z profili min. pięcio komorowych bezołowiowych i bezkadmowych w 
kolorze białym RAL 9010, szklone szkłem jednokomorowym niskoemisyjnym U≤1,0 W/m2xK. Okna 
osadzone na kołki kotwiące w ilościach zgodnych z instrukcją montażu stolarki okiennej, na stykach z 
ościeżami uszczelnione pianką montażową i silikonem. Skrzydła okienne  R-U (rozwierano - uchylne) z 
funkcją mikrorozszczelnienia i U (uchylne). 
Stolarka drzwiowa do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – szerokość 90cm 
- drzwi płycinowe drążone z ościeżnicą , 
- 3 zawiasy, 
- z tulejami wentylacyjnymi o sumarycznej pow. przekroju min.0.022m2.(w łazienkach), 
- bezprogowe 
- skrzydło gładkie +klamka, 
- samozamykacze, 
- zamki typu łazienkowego w drzwiach do kabin 
- komplet okuć i akcesoriów wykończeniowych 
 
4. Sprzęt 
 - wiertarka 
 - wiertła do metalu, drewna, betonu 
 - młotek gumowy 
 - miara 
 - poziomnica 
 - śrubokręt 
 - kliny drewniane 
 
5  Transport 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i 
innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
 
6. Wykonanie robót 

Sprawdzić wymiary drzwi o okien, oraz otwory okienne i drzwiowe, luz między otworem okiennym, 
drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
na szerokości otworu 2 ÷ 3 cm 
na wysokości otworu 3 ÷ 5 cm 
ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów 
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zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od 
zaleceń producenta 

szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową 
zamocować parapety 
wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne 
wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić odkryte. 
Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
 
7.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 
 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
 - sprawdzenie materiałów 
 - sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

- sprawdzenie trwałości połączeń 
 

8.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. (sztuk) 
 

9.  Odbiór robót 
- odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe; 
- odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży; 
- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze 

ścianą; 
- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie więcej 

niż 3 mm na całą ościeżnicę; 
- luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm; 
- zamknięte skrzydła okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów; 
- otwarte skrzydła stolarki nie może się same zamykać; 
- szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem 

paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się 
wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne; 

- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały; 
- obróbki blacharskie, jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych 

zastrzeżeń; 
- przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć. 
- w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy 

przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie 
została przeniesiona na Użytkownika 

 
9.  Podstawa płatności 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje: 
 - demontaż ościeżnicy, 
 - obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, 
 - zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, 
 - wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, 
 - oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 
 
10.  Przepisy związane 
- Zgodnie z wykazem w pkt. 10 ST-00 
- PN-88/B – 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
- BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie, transport 
- PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dot. systemów zapewnienia jakości 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
   SST 16.    KŁADZENIE  PŁYTEK  
                                   KOD  CPV  45431000-7 

 
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi i terakotowymi  dla zadania 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
2.1.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2.2.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wylewek uzupełniających posadzek, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na 
ścianach , płytek typu gres antypoślizgowych na podłogach w miejscach wskazanych w projekcie i 
przedmiarze robót. 
 
3. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obwiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Szczegółowy opis znajduje się w przedmiarach robót. 
 
4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt.3 
 
5. Transport i składowanie materiałów 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: -
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
Ogólne wymagania odnośnie transportu podano w części ogólnej ST pkt. 3 
 
6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
6.1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, na zaprawie klejowej. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże poprzez usunięcie warstw 
zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Następnie 
należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz przygotować 
kompozycję klejąca zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejąca trzeba rozprowadzić pacą 
ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna by ć nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnie ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej 
na ścianie linii. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki ( krzyżyki) dystansowe. 
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Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 
płytkami. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
6.2 Ułożenie płytek podłogowych Gress, antypoślizgowych 30x30cm na klej 
Płytki należy układać na kleju, po wcześniejszym przygotowaniu podłoża poprzez usunięciu warstw 
zwietrzałych, wyrównaniu nierówności do 5 mm, oczyszczeniu powierzchni i nawilżeniu. 
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w 
ciągu około 10-15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
 
7. Kontrola jakości robót 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża do wykonania 
poszczególnych robót, prawidłowości wykonania izolacji, okładzin, posadzek. 
 
8. Zasady obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze . 
 
9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST-00.pkt.6 
 
10. Podstawa płatności 

Płaci się za m2 odebranej powierzchni okładzinowanej. 
 
11. Przepisy związane 
11.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej 

E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
11.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
-     Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001rok 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                          SST 17.  OKŁADZINY PODŁOGOWE ELASTYCZNE 

KOD  CPV  45432111-5 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z ułożeniem posadzek z wykładzin rulonowych PCW w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE  
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w 
pkt. 1.  Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót a w szczególności : 

- przygotowanie podłoża  
- układanie wykładzin 

3. Materiały 
 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych. 
2.1. Środki gruntujące wzmacniające i kleje. 
Środek gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży przed mocowaniem posadzek oraz 
klej do wykładzin musi posiadać: 
– aktualną aprobatę techniczna ITB , 
- atest higieniczny PZH. 
2.2. Wykładziny podłogowe. 
Wykładziny podłogowe winylowe o strukturze jednorodnej, homogeniczne, ogniotrwałe Bfls1 
i antypoślizgowe R9. 
Klasyfikacja użytkowa wg normy EN 685: komercyjna 34, przemysłowa 43, 
Grubość całkowita ≥ 2,0 mm . 
Warstwa użytkowa ≥ 2,0 mm, 
Zabezpieczenie poliuretanowe PUR Reinforced, 
Grupa ścieralności wg EN-660-2 P. 
Odporna na nacisk punktowy oraz na oddziaływanie krzesła na rolkach. 
Wykładziny musza posiadać: 
- aktualną aprobatę techniczną ITB i atest higieniczny PZH. 
2.3. Farby i materiały do naprawy podłoża. 
Farby i szpachle powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102. PN-C-81914:2002, 
PN-C-81901:2002 oraz posiadać: 
- aktualne aprobaty techniczne ITB, 
-atesty higieniczne PZH. 
Kolor w poszczególnych pomieszczeniach należy uzgodnić z Użytkownikiem.. 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
4.  Sprzęt 
 Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcjami montażu wykładzin.. 
 
5. Transport 
 Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Podkłady cementowe samopoziomujące 
Podkłady do maszynowego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku 
pod terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny. Może być wylewany ręcznie, ale 
tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne, zakładając taką ich 
powierzchnię, aby je wylać w ciągu 30 min. Nadaje się do stosowania we wszystkich 
pomieszczeniach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej. Jastrych zaleca 
się układać od 1,5 do 6,0 cm grubości jednej warstwy. 
Przygotowanie podłoża 
Podkład można wykonywać na wszystkich dojrzałych podłożach cementowych. Podłoże 
powinno być odpowiednio mocne i nośne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby itp. Nie może być narażone na zawilgocenia. Jeżeli 
istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować emulsję gruntującą. 
Emulsja gruntująca wzmacnia powierzchniowo podłoże oraz zapobiega zbyt szybkiemu 
oddawaniu wody do podłoża i tworzeniu się pęcherzy powietrznych na powierzchni 
podkładu. Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Podczas przygotowania podłoża należy zwrócić uwagę na: 
- wykonanie podłoża o charakterze wannowym z uwagi na niebezpieczeństwo 
wypływania silnie penetrującej wylewki: 
- czystość - wszystkie zanieczyszczenia wypłyną na powierzchnię: 
Dylatacje nie są konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 
m2 i których przekątna nie przekracza 10 m, ale oddzielenie jastrychu od ścian taśmą 
dylatacyjną lub cienkimi paskami styropianu jest konieczne. 
Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę przygotowuje się i wylewa mechanicznie przy użyciu agregatu mieszająco- 
pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. Zaprawa nadaje się do użycia 
natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut. 
Właściwą konsystencję można sprawdzić rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 
litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy 
ok. 45 cm. 
Sposób użycia 
Przed wykonaniem prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu 
(na ścianach i w polu wylewania). Możemy to wykonać np. za pomocą poziomnicy i 
przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną zaprawę rozlewa się równomiernie 
i w sposób ciągły do ustalonych wysokości, unikając przerw. Założone pole 
technologiczne należy wykonać w czasie ok. 30 minut. Od razu po wylaniu każdego pola 
należy materiał odpowietrzyć stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim 
twardym włosiem, prowadząc ją mchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej 
powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Należy 
kontrolować stopień wymieszania i konsystencję zaprawy. Podczas dojrzewania jastrychu 
przez pierwsze dwa dni należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały 
nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie 
odkurzyć całą powierzchnię. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. 
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków 
cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Prace wykładzinowe w zależności 
od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności wykładziny można 
rozpocząć średnio po 3 - 4 tygodniach. Zaleca się przed układaniem wykładzin 
powierzchnię jastrychu dokładnie osuszyć i zagruntować emulsją. 
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6.2. Posadzka z PCV 
Przygotowanie podłoża 
Powierzchnia na której ma być ułożona wykładzina, musi być równa, bez pęknięć, nie 
pyląca, sucha, czysta oraz twarda i stabilna. 
Do przygotowania  podłoża użyć preparatu gruntującego na bazie wodnej zawiesiny lateksu 
W pomieszczeniach, w których układamy wykładzinę temperatura otoczenia, wykładziny, 
podłoża i kleju nie może być mniejsza niż 17°C. 
Przyklejanie wykładziny 
Pracę rozpoczynamy od rozwinięcia wykładziny i dopasowania jej do pomieszczenia. Przy 
wykładzinach wzorzystych musimy zadbać o właściwe dopasowanie wzoru. Arkusze 
rozłożone w miejscu przyklejenia nie powinny się przesuwać. W tym celu najlepiej ułożyć 
na nich coś cięższego. 
Linie łączenia arkuszy będą mniej widoczne, gdy będą przebiegały prostopadle do 
kierunku światła, czyli od okna. Przy ścianach arkusz wywijamy na 3-5 cm. Cięcia należy dokonać  
ostrym nożem wzdłuż stalowej listwy. To sprawi, że cięcie będzie równe. Po przecięciu i usunięciu  
ścinków należy odwinąć arkusze do połowy ich długości. Aby nie przesuwały się najlepiej obciążyć  
nie odwinięte części wykładzin. Na odsłonięte podłoże należy rozprowadzić klej.  Warstwa kleju musi 
być równomiernej grubości. 
Na pokryte klejem podłoże należy przyłożyć odwinięte poprzednio polowy arkuszy, 
dopasować je dokładnie na styku i następnie starannie docisnąć. To samo należy zrobić z nie 
przyklejonymi jeszcze połówkami wykładziny, gdyż powinna ona być przyklejona na całej powierzchni. 
Następnie odcinamy zbędne resztki wykładziny przy ścianie. 
Układając wykładzinę, szczególnie elastyczną, musimy pamiętać o dokładnym usunięciu 
pęcherzyków powietrza. Można zrobić to kawałkiem drewienka owiniętego miękką szmatką, bądź 
filcem tak aby nie uszkodzić wykładziny. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki wykładziny zafrezować za 
pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na 
gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o średnicy 4 mm   
Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 
Ścinanie sznura wykonujemy w dwóch etapach: 

- wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą 
lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty  

- ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest 
jeszcze ciepły, właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu. 
Przy ścianach nierówne cięcia zakrywamy listwami przypodłogowymi, które 
najłatwiej przykleić silikonem. Listwy gwarantują staranne wykończenie i ładny efekt 
końcowy. 
Po ułożeniu wykładziny pomieszczenie należy dokładnie wywietrzyć, aż do zaniku 
specyficznego zapachu. 

7. Kontrola jakości 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności 
wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
- prawidłowość bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
- zgodność robót z projektem technicznym. 
- badanie dostaw materiałów, 
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
-     kontrolę prawidłowości wykonania robót 
-     kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
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-     ocenę estetyki wykonanych robót. 

8. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie 
trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 

9. Odbiór robót 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli 

wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznac za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

10.  Podstawa płatności 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym 

określonym w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia 
zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem 
korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych 
wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
- roboty przygotowawcze, pomiary, 
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, 
- koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych 
przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
- koszty składowania gruzu na wysypisku, 
- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami 

koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 
- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

11. Przepisy związane  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich  aprobat technicznych,  zakresu  i formy aprobat oraz trybu   ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

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

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego    zakresu    i    formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji 
technicznych    wykonania    i    odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 -    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
      rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej    
      oraz  ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
      (Dz. U. Nr 198,  poz. 2042). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 
     II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
     Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
     Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania 
      ogólne (kod CPV     45000000-7), wydanie OWEOB - 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                                         SST 18.  ROBOTY  TYNKARSKIE 

KOD  CPV  453240000-4 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem tynków wewnętrznych  w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków cementowo-wapiennych w miejscu zbitych tynków występujących w 
remontowanych pomieszczeniach, oraz na ścianach nowych murowanych. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 
3. Materiały 
3.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, pozyskiwania, składowania- „Wymagania ogólne" - 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa i 
atesty zgodnie z zapisami w punkcie 2 ST-00. Przechowywanie i składowanie materiałów winno 
odbywać się zgodnie z zapisami punkcie 2.4 ST-00. 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Nie używać wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych i wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania Normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych" oraz: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  
0,5 mm. 
3.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od przygotowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
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- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin. 
 
4. Sprzęt 

Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w punkcie 3. ST-
00. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
 
5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3. 
- transport cementu i wapna suchogaszonego, gipsu szpachlowego powinien odbywać się zgodnie z 
BN-88/6731-08. 
- cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 
- kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z asortymentami kruszywa lub frakcjami i zawilgoceniem. 
- wapno gaszone jako ciasto wapienne można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonane 
tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
6.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Spoiny 
w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10mm. jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na 
głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność tynku do podłoża. 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
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- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
6.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 
4 normy PN-70/8-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cem.-wap. w tynkach nienarażonych na zawilgocenie 
- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
 
7.  Kontrola jakości 
7.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapn: kruszywa określone w pkt. 3 niniejszej 
specyfikacji. 
7.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
7.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
8.  Obmiar robót 
8.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynków 
stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w metrach 
kwadratowych ich rzutu 
8.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
9.  Odbiór robót 
9.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
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9.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 
2m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
10.  Podstawa płatności 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg ceny jedn., która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys.do 4m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
11.  Przepisy związane 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania 
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze . 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Płaski do zapraw budowlanych. 
- PN-B-30020:1999 Wapno 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
   SST 19.    ROBOTY  MALARSKIE  
                                   KOD  CPV  45442100-8 

      
        
1. Przedmiot 
        Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonywaniem robót malarskich ścian i sufitów  dla zadania 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w ST-00, i oznaczają: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia na której 
będzie wykonywana powłoka malarska, 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i estetycznych powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment –substancja barwna bądź barwiąca, nadaje kolor farbom i emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalia na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczona do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora nadzor 
 
2. Zakres 
        Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie malowania  wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi 
- malowanie elementów instalacji farbami ftalowymi i olejnymi 
W ramach robót malarskich przewidziano wykonanie dwukrotnego malowania farbą emulsyjną, 
emulsyjno-akrylową i ftalową, w tym: 
- Przygotowanie powierzchni 
- Gruntowanie 
- Malowanie dwukrotne 
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Malowanie powierzchni wykonać farbami wskazanymi w projekcie z zachowaniem czynności i warstw 
zależnych od rodzaju farby (gruntowanie, oczyszczanie powierzchni itp.) Sprawdzeniu podlegają 
jakość i poprawność wykonania robót. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
3. Materiały 
3.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
3.2. Rodzaje materiałów 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 

 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
 żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
3.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
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4.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
5.  Transport 
       Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
6.  Wykonanie robót 
6.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

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

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

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
6.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
- Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem 
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
 Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
 Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa 

wilgotność podłoża, 
w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

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

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
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-Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 
odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

6.3.  Warunki prowadzenia robót malarskich: 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb,  
6.4.  Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
- Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
- Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 

spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
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a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
-  Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
- Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.5.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 

- podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 
7.  Kontrola jakości i odbiór robót 
7.1.  Powierzchnia do malowania. 

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

7.2.  Roboty malarskie. 
7.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

-    dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
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-    dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.. 
7.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 
7.2.3. Badania powinny obejmować: 

-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-   sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
8. Obmiar robót 
      Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
9. Odbiór robót 
9.2. Odbiór podłoża. 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
9.3. Odbiór robót malarskich. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
9.4  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnympotarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
9.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
9.6. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

 
9.7. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
11.  Przepisy związane 
• Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

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

 
• Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                             SST 20.   ODGRZYBIANIE  I  IMPREGNACJA 
                                            KOD  CPV  45100000-8 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem impregnacji istniejącej więźby drewnianej w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA  
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST  jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2.  Zakres 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności mające na celu odgrzybienie i 
impregnację elementów. 
 
3.  Materiały 

Wszystkie środki chemiczne muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną 
lub certyfikat ITB oraz atest PZH. 
Preparat o właściwości zabezpieczenia drewna przed : 

- grzybami  
- owadami 

Preparat  utrudniający zapalność drewna 
 
FOBOS m- ma postać krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie białoszarej, będącego mieszaniną 
soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trójfunkcyjnym 
środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia, 
grzybów domowych i owadów- technicznych szkodników drewna. Stosowanie FOBOSU M-2 
powoduje uzyskanie właściwości materiału niezapalnego dla drewna budowlanego sosnowego 
grubość ≥ 18,0 mm i trudnozapalnego dla sklejki grubości ≥ 12mm.  
Należy stosować 20% roztwór preparatu FOBOS M-2, który przygotowuje się rozpuszczając 1 część 
wagową preparatu w 4 częściach wagowych wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody 
(najkorzystniej o temp. 50C) mieszając aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany 
roztwór FOBOSU M-2  nadaje się do bezpośredniego użytku. Gęstość roztworu – kontrolowana 
areometrem winna wynosić 1,09 ± 0,01 r/cm3  w temperaturze 20C 
 
4.  Sprzęt 
Czyszczenie – szczotki druciane, dłuto, siekierka 
Nanoszenie preparatu - przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
5. Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Opakowanie i przechowywanie 
FOBOS M-2 jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki po 1 i 5 kg lub inne 
opakowania w ilości uzgodnionej przez producenta i odbiorcę. Preparat należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin przydatności do użycia co 
najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu  i magazynowania FOBOS M-2 musi być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
 
6. Wykonanie robót 

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnującego przy 
użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku. Całkowita ilość 20% roztworu FOBOSU M-2 
naniesionego na 1m2 drewna powinna wynosić 1kg, co oznacza zużycie 200 g suchego preparatu 
na 1 m2. zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do wymaganej ilości preparatu. Kolejne 
malowania lub natryski należy wykonywać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. 
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Kolejność wykonania robót: 
- elementy oczyścić szczotkami stalowymi z kurzu, pleśni 
- posegregować pora one drewno, drewno zniszczone powierzchniowo odgrzybia się wtedy, gdy 
element jest dość gruby i można go jeszcze wykorzystać po wzmocnieniu, pozostałe drewno 
spalić 
- elementy zakwalifikowane do odgrzybienia i impregnacji i wysuszyć do 15% wilgotności, 
smarować 2-3 razy preparatem w odstępie kilku godzin. zużycie - 0,3 l / 1m2. 
-odgrzybić miejsca styku elementów drewnianych z murem preparatem j.w. 
Środki ostrożności przy odgrzybianiu i impregnacji. 
- pracownicy powinni być przeszkoleni nt. toksyczności stosowanych środków i bhp 
- prace prowadzić w warunkach przewiewu, z dala od ognia 
- stosować odzie ochronną 
- zachować higienę osobistą 
- nie palić i nie spożywać posiłków podczas pracy 
- opakowań nie stosować do przechowywania wody 
- nie dopuścić do skażenia terenu. 
Pomimo tego, iż środek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zaleca się zachowanie reguł 
bezpieczeństwa. Przy sporządzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji należy przestrzegać 
zasad zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4.02.1956 r  w sprawie bezpieczeństwa 
przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56 poz. 25). W czasie impregnacji preparatem należy 
pracować w ubraniu roboczym i rękawicach ochronnych oraz unikać bezpośrednio kontaktu ze 
skórą. W przypadku dostania się preparatu do oka należy natychmiast przemyć je kilkakrotnie 
wodą. W razie przypadkowego spożycia niezwłocznie udać się do lekarza. Roztwory po impregnacji 
nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Z uwagi na nawozowe własności składników 
preparatu FOBOS M-2 nie zużyty impregnat może być wykorzystany do zasilania upraw.  
 
7.  Kontrola jakości 

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania prac notować w dzienniku budowy. Kontrolę 
prowadzić na bieżąco. Wszystkie preparaty powinny być zaksięgowane w książce 
magazynowej. Preparaty stosować zgodnie z normami i ich przeznaczeniem. Sprawdzić termin 
ważności preparatu. 
 
8.  0bmiar 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 .powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu, zmian zaaprobowanych i obmiaru z natury. 
 
9.  Odbiór robót 
-  Odbiór robót powinien odbywać się przed wykonanie innych robót wykończeniowych. 
-  Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających  
Podstawę odbioru powinny stanowić; 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenie o jakości preparatów, 
- protokół odbioru robót zanikających. 
 
10.  Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST00 „Wymagania ogólne"   
 
11.  Przepisy związane 

Producent posiada aprobatę techniczną dopuszczającą FOBOS M-2 do stosowania                     
w budownictwie (AT-15-3039/98) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na 
podstawie orzeczeń : 
- certyfikatu zgodności z aprobatą techniczną nr 001/98 CNBOP w Józefowie 
- Państwowego zakładu Higieny w Warszawie dopuszczającego preparat do impregnacji 
materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi. Ocena higieniczna nr 109/B-741/91/92/94. 
- Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie – Klasyfikacja ogniowa w 
zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP.-917/96 i opinia  NP-917/96 
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- Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca nr ND-
787/97 
- Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie 
badania agresywności korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-2, praca ND-
508/98. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

SST 21.   ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA I INSTALACJI     
     ELEKTRYCZNYCH 
 

KOD  CPV  45311000-3 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z wymiany instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i łączników instalacyjnych 
w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych wymienionych 
poniżej wraz z kodami dodatkowymi: 
- instalowanie rozdzielnic elektrycznych:    kod CPV 45315700-5 
- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych :  kod CPV 45311100-1 
- roboty w zakresie instalacji oświetlenia:   kod CPV 45312311-0 
- instalowanie innego osprzętu elektrycznego w budynkach:  kod CPV 45314320-0 
- inne instalacje elektryczne (sterownicze):   kod CPV 45317000-2 
- ochrona przeciwporażeniowa:      kod CPV 45311100-1/E094-8/ 
- instalowanie okablowania komputerowego                             kod CPV 45314310-7 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
związanych z : 
-  wymianą   rozdzielnic  
-  wymianą i rozbudową instalacji elektrycznej zasilającej  
-  wymianą łączników instalacji elektrycznej  
-  montażem opraw oświetleniowych żarowych i świetlówkowych  
-  wykonaniem instalacji komputerowej 
-  wykonaniem instalacji sygnalizacyjnej 
-  wykonaniem instalacji telewizyjnej  
-  wykonaniem  badań i pomiarów. 
 
3. Materiały 
1.1. Wymagania formalne 
1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 
przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent: dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, 
takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane 
przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Między narodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że 
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z 
normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad 
niniejszej ST sa: 
- przewody YDY ....... 
- kable YDY ........ 
- kable sterownicze 
- łączniki  
- gniazda wtykowe z uziemieniem 
- gniazda wtykowe z uziemieniem DATA 
- oprawy oświetleniowe  
- osprzęt elektroinstalacyjny  
- rozdzielnice wnękowe ....... 
- aparaty zabezpieczające, łaczeniowe, wyłaczniki, rozłaczniki  
- koryta kablowe  
- kable YTKSY .... 
- kable niepalne N2XH ...... 
- urządzenie UPS 
- kamery telewizji przemysłowej 
 
4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
5. Transport 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  
- samochód dostawczy  o ładowności 0,90 ton. 
Transport kabli należy wykonać w następujących warunkach: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, 
jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż 
+40C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza ni 40- 
krotna średnica zewnętrzna kabla. 
- zaleca się przewożenie bębnów na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie kabli w skrzyniach samochodów cię arowych lub przyczepach. Bębny 
z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na 
krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni 
samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami 
w skrzyniach samochodu na płasko jest zabronione. Kręgi kabla należy układać 
poziomo. 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia 
bębna z kablami. 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać za pomocą żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami oraz 
zrzucanie kręgów jest zabronione. 
Transport materiałów i elementów małogabarytowych np. osprzęt i drobne 
urządzenia elektryczne winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach 
w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów 
i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie 
materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich 
zabudowaniem.  
 
6. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej 
6.1. Wymagania ogólne 
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej, w 
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 



 90

2. Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 
zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji. 
4. Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 
5. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie 
odbiorów jednofazowych. 
6. Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku. 
7. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
8. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
9. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem 
pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. 
10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego 
samego pomieszczenia. 
11. W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: oświetlenia ogólnego, 
oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa), 
oświetlenia przeszkodowego, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
sieci teleinformatycznych, gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2 kW. 
12. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i 
zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
13. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do 
mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 
14. W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych w celu 
zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy itp. 
15. Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
16. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
stref ochronnych. 
17. Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po 
wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego 
18. Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. 
19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten występował u góry. 
20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku . 
21. Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których 
nie może być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano 
powyżej. 
22. Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe, a liczba wypustów i ich 
rozmieszczenie zapewniać prawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mieć 
wyprowadzony przewód ochronny PE. 
23. Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. 
24. Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 
25. Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i 
normami. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem 
pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
26. Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego . 
27. Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). 
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6.2 Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynków 
1. Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać: 
odpowiednie parametry dostarczanej energii, przyjęte wymagania użytkowe, 
dogodny montaż, dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych. 
2. Budynki użyteczności publicznej należy zasilać z sieci kablowej lub z sieci napowietrznej niskiego 
napięcia. Duże budynki należy zasilać z odrębnej stacji transformatorowej . 
3. W obiekcie należy stosować jedno przyłącze na cały budynek, niezależnie od rodzaju zabudowy 
(zwarta czy rozczłonkowana). 
5. Złącze kablowe należy instalować na zewnątrz budynku, w miarę możliwości w pobliżu głównego 
wejścia. 
11. W budynkach, w których istnieje grupa odbiorników wrażliwych na przerwy w zasilaniu, muszą być 
stosowane odpowiednio dobrane urządzenia typu UPS. 
12. Odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem: rozdzielnic tablicowych 
izolowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jeżeli prąd znamionowy tych rozdzielnic nie 
przekracza 100 A lub rozdzielnic szafowych o prądzie ponad 100 A, ustawianych w wydzielonych 
pomieszczeniach. 
6.3. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach 
1. Instalacje układane pionowo (główna linia zasilająca, wewnętrzne linie zasilające) zaleca się 
prowadzić grupowo z zastosowaniem poniższych rozwiązań: 
• Prowadzenie ciągów układanych w kanałach wykonanych w ścianach działowych (w przypadku ich 
odpowiedniej grubości) - kanały zamykane są drzwiczkami stalowymi. 
• Prowadzenie instalacji w zestawach tablic umieszczonych w ścianach działowych -drzwiczki tych 
zestawów winny być zlicowane ze ścianą korytarzową lub klatki schodowej. Wyposażenie zestawu ma 
być dostosowane do potrzeb budynku, a wysokość zestawu do wysokości kondygnacji. 
• Prowadzenie instalacji w kanałach umieszczonych w ścianach działowych - szkielet kanału należy 
wykonać ze stali kształtowej, a obudowę z blachy stalowej lub płyt STG. Kanały zamykane są 
drzwiczkami stalowymi dostępnymi od strony korytarza, zlicowanymi z powierzchnią ściany. Korzystnym 
rozwiązaniem jest usytuowanie tych kanałów jako przylegających do kanałów wentylacyjnych i 
tworzących z nimi wspólny blok. 
2. Za regułę uważa się umieszczanie rozdzielnic (tablic rozdzielczych) w kanałach. 
3. Zaleca się stosowanie rozwiązań w wykonaniu małogabarytowym o szerokości 250 mm. 
4. Instalacje układane poziomo należy prowadzić przede na tynku,  lub stosując tradycyjne rozwiązania 
natynkowe oraz maskując je przy pomocy osłon. 
W przypadku podwieszonego sufitu instalacje można prowadzić w przestrzeni między sufitem a 
stropem. Poza tym rozwiązania te można stosować bez maskowania we wnętrzach o małych 
wymaganiach estetycznych. 
6.4. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych 
1. Pomieszczenie suche to takie, w których temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C, a 
wilgotność względna do 75%. Są to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W budownictwie 
użyteczności publicznej są nimi (bez łazienek): biura, szkoły. przedszkola, hotele. 
2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 
przewodami jednożyłowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem, przewodami wtynkowymi 
(typu YDYt), przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w listwach 
instalacyjnych przypodłogowych i naściennych, przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w 
kanałach instalacyjnych (sufitowych, ściennych, podparapetowych), 
przewodami jedno- i wielożyłowymi (typu YDY) w kanałach instalacyjnych 
(podłogowych, podpodłogowych i napodłogowych). 
3. Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu: 
natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, podtynkowym przeznaczonym do instalacji 
podtynkowej, wtynkowym do instalacji wtynkowej. 
4. W zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 
wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe. 
5. W pomieszczeniach suchych należy stosować łączniki w obudowie zwykłej, otwartej. 
6. W zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, do 
wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe. 
7. Obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewniać ochronę o stopniu 
minimum IP 2X. 
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8. Sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków" lub połączeń śrubowych. 
9. Należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe (j) 60, puszki rozgałężnej 
70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących palenia. 
10. Należy stosować ochronę przed: porażeniem prądem elektrycznym, prądami przeciążeniowymi i 
zwarciowymi, skutkami oddziaływania cieplnego, obniżeniem napięcia, skutkami doziemień w sieciach 
wysokiego napięcia (wg zasad podanych w p. 4.4) oraz przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi według zasad podanych w rozdziale 5. 
6.5. Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach 
instalacyjnych (osłonowych) 
Trasowanie 
1. Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
2. Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. 
3. Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i stropów. 
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w sposób 
trwały. 
1. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji. 
Przejścia przez ściany i stropy 
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 
2. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych). 
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, korytka. 
Kucie bruzd 
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji. 
2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby 
odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
5. Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno 
budowlanych. 
6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. 
7. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta 
tynkiem. 
8. Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi 
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w tablicy 10. 
9. Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie 
wyrównawczej podłogi, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 
4.5.8.5. Układanie rur i osadzanie puszek 
1. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
2. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy 10. 
3. Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie). 
4. Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. 
5. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów do stosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur. 
6. Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
4.5.8.6. Wciąganie przewodów do rur 
1. Do rur ułożonych zgodnie z punktem 4.5.8.5, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy 
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betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu odpowiednich na rzędzi (przyrządów). 
2. Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. 
3. Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do nie 
zatynkowanych rur. 
4. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
6.6. Instalacje w tynku 
Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie Mocowanie puszek 
1. Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków 
rozporowych). 
2. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 
3. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
Układanie i mocowanie przewodów 
3. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich. 
2. Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co 
najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża. 
3. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
4. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
5. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
6. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki. 
7. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 
8. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i 
w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
Mocowanie sprzętu i osprzętu 
1. Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki instalacyjne, 
wyłączniki i przełączniki, łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe, wtyczki do mocowania na stałe, 
gniazda bezpiecznikowe, skrzynki (obudowy) rozdzielcze, przyciski sterownicze. 
2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i łączników w mieszkaniach powinno być zgodne z technologią 
wykonania instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu. 
3. Łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony 
klamki (odległość łącznika od otworu ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm). 
4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter i kształt 
pomieszczenia oraz ustawienie mebli. Zaleca się. aby: 
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w listwach przypodłogowych, sprzęt był 
instalowany bezpośrednio obok listwy, z zachowaniem poniższych zasad: 
w systemie listwowym trzeba stosować sprzęt (gniazda i łączniki) w wykonaniu natynkowym, 
gniazda wtyczkowe należy mocować tuż nad listwami ułożonymi w obrębie podłogi, a łączniki tuż 
przy listwach prowadzonych po ścianach, gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża 
za pośrednictwem kołków rozporowych (na ścianach drewnianych za pomocą wkrętów do drewna), 
mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży palnych należy wykonać 
na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu, 
• w pomieszczeniach, w których instalacja jest wykonana w innej technologii niż listwowa, gniazda 
umieszcza się na wysokości 0,2 -s- 0,9 m nad podłogą (z wyjątkiem instalacji w kanałach 
podłogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje się w podłodze lub puszkach - kasetonach 
podłogowych). 
5. W pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym, 
natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu - sprzęt w wykonaniu szczelnym. 
6. Sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, trwałe i 
bezpieczne osadzenie (najczęściej przez przykręcenie). 
7.  Odbiór instalacji elektrycznej w budynku 
7.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej w 
budynku 
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1. Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien 
zapoznać się z konstrukcją oraz technologią wykonania budynku, a także stwierdzić odpowiednie 
jego przygotowanie do prac elektromontażowych. 
2. Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa się przed 
przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych. 
3. Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych. 
4. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania. 
5. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, 
oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien być zgodny z 
ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. 
6. Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem. 
7. Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan instalacji i 
urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w 
danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 
7.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 
1. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiązującymi przepisami. 
Odbiór końcowy 
Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
1. Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może 
on w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika 
oraz kompetentnych organów. 
Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru końcowego 
1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a także jej remontu i modernizacji) wykonawca 
robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego. 
2. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez inwestora. 
3. Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: 
- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej), 
- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej,  
- oględziny instalacji, 
- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym, 
- badania i próby montażowe, próby rozruchowe, sporządzenie protokółu odbioru. 
7.3.  Oględziny instalacji elektrycznych 
1. Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
2. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  
- spełniają wymagania bezpieczeństwa,  
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,  
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 
3. Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, doboru urządzeń i środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych,  
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  
- wykonania połączeń obwodów, doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych,  
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,  
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,  
-umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji. 
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7.4.  Estetyka i jakość wykonanej instalacji 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje: 
- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego,  
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów 
mocujących i uchwytów,  
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 
prostoliniowości mocowania, 
- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite 
- usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,  
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 
czynników atmosferycznych. 
7.5.  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
1. Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały 
zastosowane. 
2. Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami. 
3. Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001. 
7.6.  Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 
1. Należy sprawdzić, czy: 
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,  
- urządzenia mogące powodować powstawanie luku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  
- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się 
tych cieczy,  
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  
- urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie 
przed przegrzaniem,  
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne są zabezpieczone przed wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur. 
2 Ocenia się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4- 
482:1999. 
 
8. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej są metry bieżące, 
sztuki. 
7.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót 
 
9. podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej SST   
 
10. Przepisy i dokumenty związane 
9.1. Przepisy prawne 
1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 
6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, poz. 881). 
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 nr 
80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41). 
3. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 203, 
poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959). 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; Dz. U. 
2002 nr 74, poz. 676). 
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.2003 nr 229, poz. 
2275). 
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6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr166, poz. 1360; Dz. 
U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, 
poz. 631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959). 
7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386). 
8. Ustawa - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz. 627; nr 
115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; 
Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, 
poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, 
poz.875). 
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 1229; 
Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. 
2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr 122, poz. 1321; nr 154, poz. 1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25, 
poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 50, poz. 424;nr 113, poz. 1070; nr 
130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652). 
10. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154, poz. 
1800; Dz. U. 2002 nr 155, poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 
nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896). 
12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, 
poz. 1568). 
14. Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. 2002 nr 
71, poz. 655; nr 190, poz. 1864). 
8.2 Polskie Normy 
PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                          SST 22.   ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE  

I  SANITARNE 
KOD  CPV  45330000-9 

Kategorie robót : 
instalacje wodociągowe : 45332200-5 
instalacje kanalizacyjne : 45332400-7 
instalacja centralnego ogrzewania : 45331100-7   
 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, sanitarnej i centralnego  
ogrzewania w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wymianą instalacji grzewczej i grzejników żebrowych  
- instalację z rur miedzianych instalacji c.o. 
- montaż grzejników płytowych i zaworów termoregulacyjnych. 
- wymianę pieca c.o. z węglowego na opalany olejem opałowym wraz zosprzętem 
- montaż pomp i systemu rozdzielczego 
- montaż podgrzewacza ciepłej wody użytkowej 
- montaż baterii zbiorników na olej opałowy  
- wymianę i przebudowę instalacji wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych  
- wymianę i przebudowę instalacji kanalizacyjnej z rur  żeliwnych na instalację z rur PCW   
- nowym rozmieszczeniem przyborów sanitarnych,  
- montaż armatury sanitarnej  
- montaż rurociągów instalacji hydrantowej 
- montaż hydrantów z wężami półsztywnymi 
 
3.  Materiały 
INSTALACJA WODOCIAGOWA 
- Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-81/H-74200 
- Rury miedziane wg normy PN-EN 1057 :1999 
- Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
  wg normy PN-EN 1254-1:2002 
- Luty miękkie wg normy PN-EN 29453 : 2000 
- Izolacja rurociągów z gotowych otulin 
- Zawory odcinające kulowe wg. katalogu producenta wykonane zgodnie z normą PN-82/H-82054.03 
- armatura mosiężna chromowana 
- Hydranty wewnętrzne φ 25 zamontowane w szafkach hydrantowych i wyposażone w węże 
  półsztywne dł. 30mb i prądownicę 
INSTALACJA KANALIZACYJNA 
- Rury i kształtki z PCV spełniać muszą wymagania norm : 
  PN-80/C-89205, PN-81/C-89203, PN-88/C-82206,  PN-92/B-10735  
- urządzenia kanalizacyjne fajansowe emaliowane (miski ustępowe, pisuary, umywalki),  
- urządzenia kanalizacyjne z żywic epoksydowych (brodziki natryskowe) 
- urządzenia kanalizacyjne z blach stalowych kwasoodpornych (zlewozmywaki, zlewy) 
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INSTALACJA CENTRALNEGO  OGRZEWANIA 
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polska 
Normą lub z aprobatą techniczną 
1.  Rury stalowe okrągłe bez szwu wg normy PN-EN 10297-1:2003 
2.  Rury ze stali niestopowej i stopowej wg normy PN-91/M-75009 
3.  Armatura przemysłowa wg normy PN-92/M-74001 
4. Radiatory i konwektory wg normy PN - EN 442-1:1999 
5. Zawory odcinające kulowe wg. katalogu producenta wykonane zgodnie z normą  PN-82/H-82054.03 
6. Zawory termoregulacyjne do wody cyrkulacyjnej DN 15 
 
4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt. 3 
 
5. Transport i składowanie materiałów 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
Kształtki należy przewozić w pojemnikach. Podczas transportu , przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Elementy wyposażenia do „białego montażu” zaleca się transportować w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Dostarczoną na budową armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Miejsce składowania materiałów na budowie należy uzgodnić z zarządcą obiektu. 
 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Instalacja wodociągowa 
6.1.1. Roboty demontażowe 
- Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie bez 
odzysku elementów. 
- Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. 
- Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie 
z budynku i transport. 
- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy zło 
mu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
6.1.2.  Montaż rurociągów 
- Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są 
w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
- Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót ..". 
- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty,wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
- Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

- W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
- Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
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co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
- Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 
- Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
6.1.3. Montaż armatury i osprzętu 
- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
- Zawór hydrantowy winien być usytuowany ok. 1.35 m nad poziomem posadzki. 
6.1.4. Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
-  Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Próba szczelności. 
Parametry pracy: 
Temperatura wody zimnej 10 °C. 
Temperatura wody ciepłej max. 55 °C. 
Ciśnienie robocze 5,0 bar. 
Założone ciśnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar. 
Badanie szczelności instalacji wodociągowych: 
Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa . 
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości 
najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut 
wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może 
obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie 
wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie 
ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). 
W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 
bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie 
bezciśnieniowym. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 
Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 
Badanie temperatury ciepłej wody należy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 
wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów czerpalnych 
instalacji. 
6.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
6.2. Instalacja kanalizacyjna 
6.2.1.  Roboty demontażowe 
- Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
-  Rurociągi stalowe należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i 
transport. 
- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
6.2.2.  Układanie rurociągów 
- Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 
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kanału. 
- Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od 
niej odległości, ze względu na zachowanie równowagi fundamentu. 
- Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak 
wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur przewodów głównych i od 5 średnic 
rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod 
kątem nie większym niż 600. 
- W przewodach odpływowych nie należy stosować odgałęzień podwójnych, które są dopuszczone w 
pionach. 
- Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: DN 110mm i=2% DN Przewody należy 
prowadzić w kierunku prostopadłym do nich. 
6.2.3.  Układanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej 
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i 
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed 
dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie 
6.2.4.  Montaż złączy 
- Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. 
- Rury łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha 
sprawdzając: 

- Czystość wgłębienia kielicha 
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia. 

- Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec 
należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowanie pasta 
BHP, płyn FF, lub inny środek zalecany przez producenta rur. 
- Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 
6.2.5.   Badanie szczelności 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie 
z PN-92/B-10735. 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów, w których prowadzona 
jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 
- podejścia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem. 
6.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
6.3.1. Prowadzenie przewodów. 
- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych możliwość odpowietrzania 
instalacji. 
- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. 
- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych  
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 
- Na poziomie I piętra przewody oprzeć na stropie, spawając do przewodów odcinek 
rury ø 20 mm, który spoczywać będzie oparty o strop. 
- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8 cm i ± 0.5 cm przy średnicy pionu nie przekraczającej Dn 40. 
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- Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę).  W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami 
grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 
- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
- Przewody poziome prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 
- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny zapewnić łatwy i trwały montaż oraz zapewnić 
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
- Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop) należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 
znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą stalową czarną o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu : 
a) co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową (rura w poziomie) 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. 
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których 
wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
6.3.2.  Montaż  grzejników. 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo 
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. 
W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować 
grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami w celu umożliwienia przeprowadzenia próby 
szczelności instalacji. Grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki 
miejscowe. 
6.3.3.  Montaż armatury. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zamontowana. 
Przed montażem armatury usunąć z niej zaślepienia i ewentualnie zanieczyszczenia. Armatura po 
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczonym kierunkiem przepływu na armaturze. 
Każdy pion w budynku o wysokości o wysokości 2 – 3 kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 
– 25 grzejników, powinien być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną 
na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), 
nastawy termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
6.3.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji. 
Przewody izolowane ciepłochronnie malować dwukrotnie farbą antykorozyjną. Przewody nie izolowane 
malować dodatkowo farbą nawierzchniową. 
6.3.4.  Izolacja cieplna. 
Przewody instalacji grzewczej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji 
cieplnej przewodów jeżeli : 
a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym 
znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami. 
Wykonanie izolacji cieplnej przewodów rozpocząć po przeprowadzeniu prób szczelności, wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolacji oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
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Materiał, z którego wykonana będzie izolacja cieplna i jego grubość powinny być zgodne z projektem 
technicznym instalacji c.o. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenia nie się ognia. 
6.3.5.  Oznaczanie. 
Na przewodach oznaczyć strzałkami kierunki przepływu wody w rurach. Strzałkami 
czerwonymi zasilanie a niebieskimi powrót. 
 
7. Odbiór robót 

Instalacje powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji  c.o  obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację 
zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, 
ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością 
energii. 
Dokumentacja techniczna powykonawcza 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić projekt techniczny powykonawczy instalacji (z 
naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy). 
 
8. Obmiar robót 

Obmiar robót powykonawczy 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
ogrzewczej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
przedmiarze robót 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej SST  
 
10. Wykaz przepisów 
10.1. Normy 
PN-81/B-l 0700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-l 0700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowa- 
nych. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. + Ap 1:1999 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego. Wymagania 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
Systemów ciepłowniczych. Wymagania  
PN-91/8-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 
10.1. Inne dokumenty 
1) Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 
2) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz. 
270) z późniejszymi zmianami 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 
5) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 8 81 ). 
6) Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
7) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych cz II Instala- 
cje sanitarne". 
 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymaganiai badania przy odbiorze 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 m 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
        SST 23.   MODERNIZACJA KOTŁOWNI  Z  WĘGLOWEJ  NA  OLEJOWĄ 

               -  ROBOTY  INSTALACYJNE URZĄDZEŃ  GRZEWCZYCH 

KOD  CPV  45100000-6 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z  modernizacja kotłowni z węglowej na olejową w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 
          Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej kotłowni.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót.  
Zakres i ilość robót określa część projektowa wraz z kosztorysem ofertowym. 
Zakres zamówienia obejmuje: 
a/ Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
demontaż – (odłączenie od instalacji ) istniejących kotłów c.o. w kotłowni szt.2 i 
złożenie ich na wyznaczonym miejscu, 
demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego i pojemnościowego podgrzewacza 
wody, 
demontaż rurociągów z izolacją, 
demontaż pomp obiegowych, demontaż istniejącej armatury odcinająco-sterującej, 
b/ Budowę technologii kotłowni, w tym: 
roboty montażowe kotła c.o. z palnikiem olejowym, montaŜ podgrzewacza c.w.u., 
stacji uzdatniania wody, filtroodmulnika, rurociągów, armatury i pozostałych ujętych 
w dokumentacji projektowej urządzeń technologicznych, 
montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dn=250mm 
wentylacja pomieszczeń, montaż kanału nawiewnego, 
c/ Instalację paliwową: 
montaż dwupłaszczowych zbiorników oleju z tworzywa sztucznego  
montaż instalacji do napełniania zbiorników olejem, 
montaż instalacji odpowietrzającej  
montaż wewnętrznej instalacji do zasilania palnika kotła c.o. 
 
3.  Materiały 
          Do wykonania modernizowanej kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na 
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni 
roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany jest zbierania 
dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji 
obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych, itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 
przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
1) Kocioł wodny z palnikiem olejowym 
2) ogranicznik poziomu wody kotła SYR, 
3) regulator obiegów grzewczych w wersji naściennej, 
4) naczynia wzbiorcze zamknięte   
5) zawór bezpieczeństwa, 
6) wymiennik ciepłej wody użytkowej   
8) naczynie wzbiorcze zamknięte D180 o pojemności 180dm3, 
9) zespół uzupełniania wody  
10) pompa ładująca wymiennik ciepłej wody użytkowej   
11) pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej  
12) pompa obiegowa zasilania instalacji c.o.  
13) pompa obiegu kotłowego  
14) zawór regulacyjny trójdrogowy  
15) zbiorniki oleju opałowego z zasysem podstawowym kpl.1, zasysem rozszerzającym kpl.1, 
      wlewem paliwa dn50, szafką na wlew paliwa, 
18) filtroodmulnik   
19) filtr oleju opałowego   
20) rozdzielacze   
21) zawory kulowe, 
22) zawory zwrotne, 
23) filtry siatkowe, 
24) manometry, 
25) termomanometry, 
26) rury stalowe czarne bez szwu ogólnego zastosowania, 
27) rury stalowe ocynkowane, 
28) rury miedziane  , 
29) izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20-25mm, 
30) wkład kominowy ze stali nierdzewnej o średnicy d = 250mm,   
 
4. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Typ i wielkość sprzętu powinien być dostosowany do typu materiału. 
 
5. Transport i składowanie 
5.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
5.2. Kocioł i podgrzewacz c.w.u. 
Transport samochodem w fabrycznym opakowaniu. 
5.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczana w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
5.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych.  
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Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 
 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót 
6.1. Roboty demontażowe w kotłowni. 
Demontażowi podlegają: kotły c.o., podgrzewacz c.w., naczynie wzbiorcze, pompy c.o. i 
c.w., rurociągi, armatura, kanały wentylacji mechanicznej z wentylatorem. 
Urządzenia niewielkie gabarytowo jak armatura należy odciąć w całości i usuwać w miejsce 
wskazane przez inwestora. Urządzenia o większych gabarytach sugeruje się pociąć palnikami na 
mniejsze elementy i usunąć w miejsce wskazane przez inwestora.  
6.2.  Montaż urządzeń 
Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza się korektę 
rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jeżeli wiąże się to z optymalizacją rozwiązań lub 
likwidacją kolizji. Zmiany winny uzyskać akceptację Zamawiającego lub ustanowionego przez 
niego Inspektora Nadzoru. Urządzenia winny zostać ustawione w położeniu wymaganym przez 
DTR producentów urządzeń. 
Urządzenia wymagające okresowej konserwacji i regulacji powinny być montowane z 
uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 
6.2.1. Montaż kotła i podgrzewacza c.w.u. 
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta dla 
swobodnego dostępu dla palników, oczyszczenia kotła i czynności serwisowych. 
Odległość tyłu kotła od ściany, szerokość głównego przejścia za kocioł powinna być zgodna z 
fabryczną dokumentacją montażową kotła. 
Podgrzewacz należy zamontować w taki sposób , by w przypadku awarii możliwa była jego 
wymiana bez konieczności demontażu innych urządzeń. Należy zachować minimalne odległości 
od ścian i pozostałych urządzeń kotłowni zgodnie z wymaganiami. 
6.2.2. Montaż komina 
Projektowany komin stanowi wkład z blachy stalowej nierdzewnej. Komin składa sie z 
elementów łączonych na kielichy. Przed przystąpieniem do montażu należy na dachu budynku 
wykonać wokół komina murowanego, rusztowanie drewniane. Montaż elementów komina 
wykonywać z rusztowania w kierunku od góry do dołu.  
6.2.3. Montaż rurociągów 
Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w 
ścianie lub stropie. Odległość zewnętrznej ścianki rury lub zewnętrznej powierzchni izolacji od 
ściany stropu lub podłogi powinna wynosić: 3,0 do 5,0 cm dla przewodów o średnicy ponizej 
50mm; 7,0 do 10 cm dla przewodów o średnicy powyżej 65 mm 
Wszystkie rurociągi powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu gdzie 
znajduje się armatura spustowa. 
Na konstrukcjach j.w. należy mocować także urządzenia kotłowni, których masa i wymiary 
gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montażem i demontażem, jak również mogą 
powodować nadmierne obciążenie rurociągów na których są zamontowane. 
Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny, umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez 
konieczności demontażu innych urządzeń . Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń 
przewodów z armaturą gwintowaną oraz z przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których 
końcówki są gwintowane. Połączenia z armaturą o średnicach powyżej 100 mm nalezy wykonać 
za pomocą kołnierzy spawanych, okrągłych, płaskich spełniających wymogi normy PN-ISO 
7005-1. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonane, po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761, natomiast 
kształty złączy spawanych , połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z normą PN-B- 
69012. Jakość połączeń spawanych powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości 
złączy spawanych. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną naleŜy stosować tuleje 
ochronne. W żadnej tulei nie moze znajdować się połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być 
rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm 
przy przejściu przez przegrodę pionową i co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 
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6.2.4. Montaż armatury 
Przed zamontowaniem, każdy egzemplarz armatury należy sprawdzić na szczelność oraz 
dokonać próby otwarcia i zamknięcia. Po zamontowaniu armatura winna być dostępna do 
obsługi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociągu tak, by kierunek 
przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze. 
Kurki i zawory kulowe montować po oczyszczeniu wnętrza rurociągu. Przed ich 
zainstalowaniem należy usunąć zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary 
konserwujące. Kurek należy montować w pozycji „otwarty”. Kurek z przyłączeniami w postaci 
kielichów gwintowanych należy montować działając kluczem z niezaciskającymi się szczękami, 
tylko na ten kielich gwintowany do którego wkręcana jest rura. Niedopuszczalne są uszkodzenia 
przyłącza kurka oraz błędy współosiowości kurka i rurociągu, a także błędy przylg przyłączy 
kołnierzowych kurka i rurociągu. 
Armatura znajdująca się na przewodach, powinna być w miarę potrzeby mocowana do przegrody 
lub konstrukcji wsporczej przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć. Zamocowania powinny chronić przed przenoszeniem naprężeń wynikających 
z wydłużeń cieplnych przewodów na korpus armatury, uniemozliwić przemieszczenie przewodu 
wraz z armaturą, chronić przed przenoszeniem na przewód obciązeń wynikających z ręcznej 
obsługi armatury. 
Zawory zwrotne należy montować tak, by trzpienie były w położeniu pionowym. 
Zawory bezpieczeństwa należy montować w miejscach dobrze dostępnych, w pozycji pionowej, 
zwracając uwagę na kierunek strzałki zaznaczonej na korpusie zaworu. 
Rurociąg prowadzący od zaworu bezpieczeństwa do zabezpieczanego urządzenia nie może 
zawierać żadnych zaworów odcinających oraz filtrów. Rurociąg wyrzutowy musi być ułożony z 
niewielkim spadkiem. Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać 
obsługę kotłowni przed poparzeniem lub rozpryskiem wody. Do wykonywania próby 
ciśnieniowej instalacji, zawory bezpieczeństwa należy wymontować (zabronione jest ich 
korkowanie). 
Filtry i filtroodmulniki montować na przewodach głównych, w łatwo dostępnych miejscach 
umożliwiających ich kontrolę i czyszczenie – nie nad urządzeniami elektrycznymi i 
elektronicznymi. Minimalną przestrzeń nad filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu 
magnetycznego) określa instrukcja obsługi i montażu urządzenia. Filtry osadnikowe należy 
montować zachowując kierunek przepływu przy skierowaniu siatki ku dołowi. Prawidłowe 
połoŜenie filtroodmulnika w instalacji umożliwia jego tabliczka znamionowa. Odpływ z filtra 
powinien być połączony przewodem odprowadzającym wodę i kończącym się nad wypustem 
kanalizacyjnym podłogowym. 
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z 
instrukcją montażu producenta. Zawory z siłownikami elektrycznymi nie powinny być 
montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu. 
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy zaworem a ścianą. 
Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody 
zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu króćców spustowych wody, 
zaworów bezpieczeństwa itp. 
Odpowietrzniki automatyczne montować należy w najwyższym punkcie urządzenia lub instalacji 
grzewczej. Konieczny jest pionowy montaż odpowietrznika tak, by przepływ powietrza w 
okolicach odpowietrznika był swobodny. 
Jeżeli przy króćcach przyłączeniowych brak jest końcówek do podłączenia manometrów to 
należy wbudować krótkie odcinki rurowe, z których te końcówki będzie można wyprowadzić. 
Naczynia przeponowe należy montować do instalacji zgodnie z instrukcją montażu i dopiero po 
wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. Przy instalowaniu naczynia 
należy brać pod uwagę miejsce, którego nośność wytrzyma całkowite napełnienie naczynia. 
Naczynie należy zainstalować tak by umożliwić kontrolę urządzenia z każdej strony, dostęp do 
zaworu odcinającego jak również odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno dopuszczać do 
naprężania przewodów przy montażu. Naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT. 
6.2.5.  Montaż pomp 
Pompy hermetyczne (bezdławicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi 
rurociągu, tak, by oś silnika była w położeniu poziomym natomiast, elektryczna skrzynka 
przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja 
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pompy dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad 
pompą. Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być 
mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Montaż pompy 
wykonać zgodnie z wymaganiami producenta dotyczącymi jej montażu. Montaż śrubunku przy 
połączeniu gwintowanym musi umożliwiać wymianę pompy. Przewody elektryczne należy 
zamontować tak, by wykraplająca się woda nie dostawała się po przewodzie do skrzynek 
zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp należy napełnić instalację wodą. Wszystkie elementy 
regulacyjne wbudowane w instalacje, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym. 
6.2.6.  Zabezpieczenie antykorozyjne 
Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń wykonane ze stali nieodpornych na korozję 
wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Całość instalacji przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości w skali KOR-3A 
zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996. Tak przygotowane powierzchnie należy odtłuścić. Skuteczność 
odtłuszczania sprawdza się poprzez nałożenie na badaną powierzchnie 2-3 kropli benzyny 
ekstrakcyjnej , a po 10 sek na badane miejsce nakłada się krążek bibuły i przyciska do 
wsiąknięcia. Obecność plam na krążku świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu. Po 
prawidłowym odtłuszczeniu , powierzchnie rurociągów powinny być zabezpieczone przy użyciu 
materiałów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną temperaturę 
zabezpieczanych powierzchni zgodną z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne 
powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80- 
120 m. Należy nałożyć dwie warstwy farby w różniących się odcieniach lub kolorach. Drugą 
warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej – zgodnie z instrukcją producenta. 
Powłoki powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń , miejsc niepokrytych powłoką, 
zmarszczeń, pęcherzy, zacieków i ciał obcych w powłoce. Powłoka powinna pokrywać 
całkowicie podłoże – bez prześwitów. 
Wszystkie powłoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywać próby na wycieranie, na 
zmywanie wodą, na zarysowanie i na przyczepność do podkładu. 
6.2.7. Roboty izolacyjne rurociągów technologicznych 
Rurociągi, zawory odcinające i urządzenia o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz 
rurociągi wody zimnej w obrębie kotłowni powinny być izolowane cieplnie. Izolacja cieplna 
powinna być zgodna z projektem budowlanym i odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej 
PN-B-02421. Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów urządzeń na których 
znajduje się firmowe znakowanie urządzenia (np. tabliczka znamionowa), które powinno być 
czytelne bez naruszania izolacji. Izolacja winna umożliwiać swobodne operowanie pokrętłami 
lub dźwigniami zaworów oraz zapewniać dostęp do zamontowanych czujników i kryz 
pomiarowych. Wykonanie izolacji należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze 
wymaganych prób szczelności, oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. 
Izolacja winna być wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym 
płaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubość izolacji 20-25mm. 
Zakończenie izolacji powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Izolacja winna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
6.2.8. Oznaczenia 
Przewody armaturę i urządzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej należy 
oznaczyć zgodnie z zasadami oznaczania uwzględnionymi w instrukcji obsługi kotłowni. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach , armaturze i urządzeniach. Kierunek przepływu 
czynnika grzejnego należy zaznaczyć na płaszczu osłonowym izolacji: strzałkami w kolorze 
czerwonym (dla przewodów zasilających) i niebieskim (dla przewodów powrotnych). 
Wszystkie oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z użytkowaniem 
i obsługą elementów kotłowni. 
6.2.9. Montaż zbiorników na olej opałowy wraz z osprzętem 
Magazyn oleju opałowego stanowią dwupłaszczowe zbiorniki z tworzywa sztucznego.  
Zbiorniki ustawiać na fundamencie. Po ustawieniu zamontować rurociąg ø50mm do nalewania paliwa i 
wyprowadzić na zewnątrz montując na 
końcówce złączkę do podłączenia przewodu z cysterny. Złączkę zamontować w szafce o 
wymiarach szer. 30cm, gł. 20cm, wys. 40cm. W dnie szafki zamontować tacę z blachy stalowej 
nierdzewnej o wym. 30x20x8cm z wyprowadzeniem rurą PE ø10÷15mm na zewnątrz z zaworem 
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odcinającym. Umożliwi to zbieranie do wiaderka ociekającego oleju z rur podczas nalewania. 
Zamontować rurę odpowietrzającą ø50mm z wyprowadzeniem 1,0÷1,2mb nad dach. Wylot rury 
zakończyć odpowietrznikiem. 
 
7.  Kontrola jakości robót 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni i instalacji olejowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.” 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodność z Dokumentacja projektową, 
- badanie materiałów zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2 
- ułożenia przewodów w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodów, 
zabezpieczenia przewodów przez przejścia przez przegrody, kontrola szczelności przewodów, 
- wykonania izolacji termicznej rur, 
- Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, świadectwa 
zgodności,deklaracje zgodności z aprobatami i Polskimi Normami. 
 
8.  Odbiory robót 
8.1. Odbiór kotłowni w zakresie robót technologicznych, elektrycznych i akp. odbywa się wg 
następujących etapów: 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie : przygotowania 
przewodów do malowania antykorozyjnego rurociągów, 
- odbiór próby ciśnieniowej po stronie instalacji olejowej i po stronie czynnika 
grzewczego oraz szczelności rurociągów wraz z armaturą, 
- odbiór techniczny kotłowni (odbiór kotła oraz sprawdzenie poprawności 
zainstalowania wszystkich wymaganych elementów kotłowni, instalacji elektrycznej 
oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego, zabezpieczeń kotła), 
- rozruch i próby kotłowni, 
- odbiór końcowy kotłowni 
8.2 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu odbywają się w toku realizacji robót 
po zgłaszaniu wykonania w/w robót do inspektora nadzoru. 
8.3. Próbę ciśnieniową kotłowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z 
inspektorem nadzoru. 
8.4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej Wykonawca uzgadnia z inspektorem 
nadzoru termin odbioru technicznego urządzeń kotłowni. 
8.5. Wykonawca zgłaszając kotłownię do odbioru końcowego obowiązany jest przedłożyć: 
1) projekt kotłowni z naniesionymi zmianami zaistniałymi w toku budowy – opisany 
jako dokumentacja powykonawcza, 
2) protokół odbioru próby ciśnieniowej kotłowni, 
3) dokumentację na urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego, 
4) dokumentację techniczno-ruchową , eksploatacji i konserwacji urządzeń 
zamontowanych w kotłowni sporządzoną w języku polskim, 
5) pozytywne wyniki prób, odbiorów częściowych badań i pomiarów, 

            6) protokół z uruchomienia kotłowni obejmujący w szczególności regulację montażową oraz badanie na 
gorąco w ruchu ciągłym, 
7) dokumenty techniczne dotyczące instalacji elektrycznej kotłowni oraz protokoły: 
- pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeńelektrycznych, 
- protokoły pomiaru rezystancji uziemień, o ile wymagają tego przepisy PBUE, 
- protokół sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporaŜżniowego różnicowo- 
prądowego 
8) oryginał wypełnionego dziennika budowy, 
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9) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie  
z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 
10) dokumenty potwierdzające użycie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu  
w budownictwie, 
11) instrukcje obsługi układu technologicznego z aktualnym schematem technologicznym kotłowni. 
 
8.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 Jednostką obmiaru jest metr (m) rurociągu instalacji dla danej średnicy; sztuka lub komplet 
zamontowanej armatury, pompy, kotła, podgrzewacza c.w.u. i zbiornika oleju opałowego; 
powierzchnia lub objętość towarzyszących robót budowlanych. 
 
9.  Sposób rozliczenia robót 
 Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym robót objętych zamówieniem. 
Cena oferty winna zawierać oprócz robót podstawowych wszystkie koszty towarzyszące 
związane z realizacją przedmiotu umowy wymienione w ust. 1.2. 
Koszty robót towarzyszących winny być uwzględnione przez Wykonawcę przy kalkulacji cen 
jednostkowych do kosztorysu ofertowego. 
Sposób wyliczenia i przedstawienia ceny oferty podano w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
10.  Przepisy związane 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- PN-B-02414, 1999, „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.” 
- PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania.” 
- PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
- PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH                                         

  SST 24.  OCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH 

  KOD  CPV  45450000-0 

1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem ociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką w zakresie zadania  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
SST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
2. Zakres 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych styropianem (metoda lekka) : 
- ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych FS-040-070gr. 12 cm z wyprawą np. 
silikatową 
- okładanie cokołów płytkami klinkierowymi 25*12 cm 
- dodatkowa warstwa siatki na wys. 4,0 m 
- wykonanie gzymsów parterowych w styropianie. 
- wykonanie opasek okiennych z profili  styropianowych.  
 
3.   Materiały. 
3.1. Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg dowiązującej 
instrukcji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” stawia 
wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów budowlanych. 
2.2. Tkanina – siatka do zbrojenia warstwy ochronnej. 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą 
wymaganiom PN-92/P-85010. Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane 
alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku, 
b) siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niż 1250 
N, 
c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH 
- nie mniej niż 600 N, 
d) wydłużenie względne w stanie powietrzno - suchym - nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki 
siłą równą 1250 N, 
e) wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni – nie więcej niż 
3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N. 
3.3.  Płyty styropianowe. 
Izolacja termiczna z płyt styropianowych o wymiarach 100 50 cm lub 120 x 60 cm grub. 12 cm. 
Styropian samogasnący twardy PS-EPM-B-20130 FS 20. 
3.4.  Materiały klejące oraz nanoszoce na zewnętrzną powierzchnię ocieplenia. 
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym. 
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i 
obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, 
bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczności dodawania do  niej cementu. 
Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 

a) proszek do zarobienia wodą, 
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b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania, 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 

2) konsystencja – I + I cm stożka opadowego, 
3) przyczepność do styropianu: 

a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm2, 
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2  (zarówno w stanie  powietrzno - suchym, 
jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 
podany czas przydatności do użycia. 
Wymagania stawiane  zaprawom i  masom tynkarskim . 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą  
Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia ciekłą kompozycję, bez 
zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna 
wydzielać zapachu wskazującego na procesy gnilne. 
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom 
szczegółowym  
1. Wygląd zewnętrzny  

a) proszek do zarobienia wodą, 
b) ciekła masa gotowa do stosowania. 

2. Konsystencja: 
a) do nakładania ręcznego – 10 ± 1 cm stożka opadowego, 
b) do nakładania maszynowego – 12 ± 1 cm stożka opadowego. 

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien 
być podany czas  przydatności do jej użycia. 

 
4. Sprzęt. 

Roboty można wykonywać ręcznie mieszadło - wiertarka udarowa lub przy użyciu sprzętu - 
betoniarka, mieszarki i pompy. 
 
5. Transport. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności  
 
6. Wykonanie robót. 
6.1. Masa klejowo – szpachlowa. 
Do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do mocowania siatek z włókna szklanego do 
tych płyt stosować należy uniwersalną masę klejowo – szpachlową. 
Zaprawa stosowana jest do: 
- przyklejania płyt styropianowych, 
- szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z włókna szklanego. 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i 
nienatłuszczone. 
Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. 
Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/96, przed rozpoczęciem ocieplania budynku należy wykonać próbę 
przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach 
ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie 
próbki musi odbywać się w obecności inspektora nadzoru, a fakty te winny być poświadczone 
wpisem do dziennika budow . 
6.2. Płyty styropianowe. 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde PS – E PN – B – 
20130 ,FS 20, grubości 12 cm. 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe, aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną 
płaszczyznę, aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 
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6.3. Łączniki mechaniczne. 
Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podłoża betonowego przyjmuje się 5 sztuk 
łączników tworzywowych w kształcie grzybka na jedną płytę. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie z instrukcją 
producenta. 
6.4. Tkanina zbrojąca. 
Należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą wymagania normy PN – 92/ P – 85010 oraz 
Instrukcją ITB 334/96  
6.5. Zaprawa tynkarska. 
Na powłoki wykończeniowe przewiduje się cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny o 
strukturze drapanej. 
Podłoże powinno być suche, nie przemoczone, nie pylące, wolne od wykwitów. 
Dla uzyskania właściwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest równość i gładkość 
podłoża. 
Tynki mineralne dostarczane są na budowę jako materiał suchy w proszku, w opakowaniach 
workowych 25 kg. 
Do pojemnika na zaprawę wlać potrzebną na 25 kg materiału ilość zimnej, czystej wody i dodawać 
powoli zawartość worka mieszając przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem tak, aby 
powstała konsystencja była odpowiednia do użycia. Czas mieszania ok. 5 minut. 
Temperatura powietrza podczas nakładania nie może być niższa niż +8oC. 
6.6. Farba. 
W przypadku użycia bezbarwnych akrylowych powłok elewacyjnych otynkowane ściany winny być 
malowane krzemianową farbą elewacyjną  
6.7. Kolejność realizacji. 
7.7.1. Przygotowanie do realizacji. 
Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy: 

- ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą, 
- wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża, 
- wykonać próbę nośności  kołków do poszczególnych podłoży, 
- wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót, 
- ściany z gazobetonu należy oczyścić szczotkami m.in. z kurzu, a następnie należy zmyć silnym 
strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i spłukać pod ciśnieniem, 
- na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłek lub sznura 
murarskiego; otwory w ścianach po demontażu kołków rozporowych należy wypełniać masą 
silikonową, 
- zgodnie ze Świadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów większe niż 
10 mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej. 

6.7.2. Przyklejanie płyt styropianowych. 
- przyklejanie płyt masą klejowo – szpachlową, 
- przyklejanie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbą przyczepności, 
- układ płyt na ścianie – w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku, 
- mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju), 
- szczegół wykonania ocieplenia naroży, wzmocnień, ościeży okiennych, attyk, dylatacji i innych 
detali. 

6.7.3. Przyklejanie siatki. 
Powierzchnię zamocowanych płyt należy pokryć masą klejowo – szpachlową, następnie nałożyć 
siatkę i „wtapiać” ją w świeżą masę. 
Ściana winna być gładka i wolna od śladów packi lub jakichkolwiek innych nierówności. 
Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysokość 10 cm (Instrukcja ITB 
334/96 dopuszcza 5 cm). 
W narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny wzmacniającej. 
Szerokość siatki winna być tak dobrana, aby można wyprowadzić ją na wszystkie płaszczyzny 
ościeży okiennych i drzwiowych. 
W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje się dodatkową 
siatkę naklejaną bezpośrednio na płyty. 
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6.7.4. Ocieplenie ościeży okiennych. 
Siatkę zbrojącą należy przykleić do wszystkich czterech powierzchni ościeża, na całej jego 
głębokości. Do górnej i bocznych ościeży należy przyklejać płyty grubości nie mniejszej niż 3 cm. 
Styki płyt z ościeżami należy uszczelniać masą silikonową. 
6.7.5. Ocieplanie filarków międzyokiennych. 
Ocieplenie filarków międzyokiennych w budynku laboratoriów i warsztatowym należy wykonać wg 
rysunków szczegółowych 
6.7.6. Układanie masy tynkarskiej. 
Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem układania masy tynkarskiej ścianę należy 
zagruntować podkładem Granolan lub Prymit. 
Podłoże musi być suche, nie zamarznięte, wolne od kurzu, wolne od wykwitów i luźnych cząstek. 
Tynk winien być mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadłem, nie należy mieszać masy z 
innymi produktami. Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i 
zacierać  
Faktura tynku – drapana, o  ziarnistości 2,5 – 3,0 mm. 
Tynku nie można układać: 

- w temperaturach poniżej +80 C, 
- przy dużym nasłonecznieniu, 
- podczas deszczu, mgły lub silnego nawilgocenia, 
- przy silnym wietrze. 

6.7.7. Malowanie. 
W przypadku użycia bezbarwnych akrylowych powłok elewacyjnych wszystkie nowo wykonane tynki 
należy malować farbami krzemianowymi 
Obróbki blacharskie, okapniki podokienne malować lakierem ftalowym  
 
7. Kontrola jakości robót. 
7.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają 
ustalonym normom i wymaganiom techniczny. 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie: 

- montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy), 
- przygotowanie ścian do ocieplania, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 
- wykonanie obróbek blacharskich. 

7.2. Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy zwrócić uwagę na nadzór 
techniczny, tj.: 
- ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być one wykonywane 
przez wykwalifikowanych pracowników, 
- konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez  wykonawcę, a także nadzór 
inwestorski i autorski, 
- w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być prowadzony dziennik 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 

 
8.  Obmiar robót. 
Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy 
docieplanej. 
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory większe niż 1 
m2. 
Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach. 
 
9.  Odbiór robót. 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 

- przygotowanie podłoża, 
- przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami), 
- wklejanie siatki, 
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- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak, aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
wykonanie robót. 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę 
gwarancja. 
Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, 
warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne 
wytyczne producenta systemów itd.). 
Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB. 
 
9.   Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje: 

- cięcie płyt styropianowych, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejenie masy klejącej płyt  styropianowych, 
- przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej 
warstwy klejącej, 
- wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach i balkonach, 
- przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokości ścian 
parteru, 
- założenie ochron narożników wypukłych  
- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną. 

 
10.  Przepisy związane  
Instrukcja ITB Nr 334/96 - „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka”. 
PN – 92/P – 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej. 
PN –B – 20130 - Płyty styropianowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU   
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                           SST 25.   ROBOTY ZIEMNE – KORYTOWANIE 

        CPV 45111200-0 

 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z robotami ziemnymi w zadaniu   
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA SZKOLNE 
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót  

I. roboty przygotowawcze 
II. roboty ziemne, odspajanie i załadunek 

 
       3.  Sprzęt i maszyny: 
       -    równiarka samojezdna, 

-    walec statyczny samojezdny. 
-    koparko-ładowarka 
-    walec ogumiony 

            -   narzędzia :  Łopaty, szpadle, taczka 
 

       4.  Transport 
                    Samochód samowyładowczy  

       Samochód skrzyniowy 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. 
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.  Wykonanie robót       
        Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora. 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone.  
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla 
głębokości wykonanego koryta wynoszą ± l cm. 
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Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Wykonanie koryta oraz 
profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciu układania 
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej  
nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczająca, ostateczne 
profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg zasad akceptowanych 
przez Inspektora. 
 
6. Kontrola jakości  robót  
        Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST.  
Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Sprawdzenie wykonania korytowania polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie pewnego osadzenia stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót 
       Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB. 
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m3 – wykopy, transport gruntu 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10.  Dokumenty odniesienia 
Normy 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
    kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU   
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
              
                                SST 26.   WARSTWY ODSĄCZAJACE 
                                                 CPV 45233000-9 
 
 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem warstw odsączających w zadaniu   
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE NA  
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót  
       Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy odsączającej w konstrukcji placu parkingowego. 
 
2.  Rodzaje materiałów 
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest piasek. 
2.1. Wymagania dla kruszywa 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek stosowany do 
wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy  
PN-B-lll13 
2.2. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone 
idobrze odwodnione. 
 

       4.  Sprzęt i maszyny: 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

       5.  Transport 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
6.  Wykonanie robót 
6.1. Roboty wstępne 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
6.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 
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z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną.  W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa 
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej 
powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN77/8931-
12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do + 1 0% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
6.3. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania warstwy obciąa Wykonawcę robót. 
 
7. Kontrola jakości  robót  
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2. 
- Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości proj. o więcej niż  - 5 cm. 
- Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
- Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20 mm. 
- Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją: ± 0,5%. 
- Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i - 2cm. 
- Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją   1 
cm,- 2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
- Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN–77/8931–12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
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Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie 
zagęszczenia należy badać według PN-B06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 10%. 
Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi. 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w p. 6, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót 
       Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) warstwy odsączającej  
 
9. Opis sposobu odbioru robót 
     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
10. Opis sposobu rozliczenia robót 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
11. Dokumenty odniesienia 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-l1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i  
    mieszanka 
4. PN-B-1l1l2 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-1l1l3 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
    podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN -68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA   
I  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                                    SST 27.   OBRZEŻA  BETONOWE 
                                              CPV – 45233000-9  
 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z wykonaniem obramienia chodników dla pieszych w zadaniu 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE  
NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót  
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót wykonania  obramienia chodników z obrzeży trawnikowych 
betonowych 
2.1. Określenie podstawowe. 
Ława (fundament) – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 
obciążenie krawężnika na grunt. 
Obramowanie boisk – umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników obrzeży 
betonowych. 
Koryto chodnika – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, wykonany 
zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie boiska. 
Podłoże ziemne – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę 
(fundament) lub podsypkę. 
 
3. Materiały  
      Obrzeża chodnikowe 8 x 30 x 100 cm, wg BN-80/6775-03.03, 
 
4. Sprzęt. 
      Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Transport. 
     Transport elementów prefabrykowanych ścieków ulicznych i obrzeŜy betonowych powinien 
odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciąŜenia zastosowanego środka 
transportu. 
 
6. Wykonanie robót. 
6.1. Wykop koryta pod ławy. 
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
6.2. Beton na ławy. 
−Mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i SST . 
−Klasa betonu zgodnie z dokumentacją techniczną. 
−Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej. 
−Największa dopuszczalna wartość stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75 . 
−Stopieni mrozoodporności - W 2 
−Wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250. 
6.3. Wykonanie ławy betonowej. 
Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez 
szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonać zgodnie z PN-63B-06251. 
Co 50 m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 
odpowiadającą PN-54/S-30001. 
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6.4 Wbudowanie obrzeży betonowych. 
Obramowanie chodników z obrzeży ustawionych na podsypce cementowo – piaskowej grubości 1-2 
cm po zagęszczeniu. Obrzeże może wystawać nad poziom nawierzchni  na wysokość 25 mm 
.Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 
bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem naleŜy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 
– 170 °C. 
6.5. Tolerancja wymiarów. 
Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów może 
wynosić. 
− dla wysokości (grubości) 10% wysokości projektowanej, 
− dla szerokości ławy 20% szerokości projektowanej. 
 
7. Kontrola jakości robót  
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru  
7.1. Zakres badań. 
− sprawdzenie cech zewnętrznych, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
7.2 Sprawdzenie cech zewnętrznych. 
a) oględziny zewnętrzne: 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
b) sprawdzenie wymiarów: 
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe obrzeŜy: 
na długości: ± 8 mm 
na wysokości: ± 3 mm 
na szerokości: ± 3 mm 
sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.0l. 
7.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Ława betonowa. 
a) Profil podłużny. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić l cm na każde 100 m ławy. 
b) Wysokość (grubość) 
Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy sprawdzić w dwóch dowolnie 
wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancję wymiarów podano w pkt. 3.2.1.2. 
c)Równość górnej powierzchni ławy. 
Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 3 – metrowej 
łaty, Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy nie może przekraczać 1 cm . 
d) Dopuszczalne odchylenie. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2 cm na 100 
m wykonanej ławy. 
 
7. Obmiar robót. 
      Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest - ( mb) wykonanego obramienia zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarami w terenie. 
 
8. Odbiór robót. 
     Dokonuje się następujących odbiorów: 
− Odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST . 
− Odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST Z odbioru końcowego sporządza się 
protokół. 
 
9. Podstawa płatności. 
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      Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowę obrzeży oraz innych niezbędnych 
materiałów, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i rozścielenie podsypki 
cementowo – piaskowej, ustawienia obrzeży, wypełnienie spoin zaprawą cementową. 
10. Dokumenty związania Normy: 
PN-68/B-O6050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
    badania Przy odbiorze. 
PN-88/B-O6250 "Beton zwykły", 
PN-86/B-O67 12 "Kruszywa mineralne do betonów", 
PN-88/B-30000 "Cement portlandzki", 
PN-88B-30001 "Cement portlandzki z dodatkami", 
PN-88/B-30005 "Cement hutniczy", 
PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw", 
BN-80/6776.03.04. "KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe", 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I    
ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                              SST 28.   KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

CPV 45233252-0 
 
 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem krawężników w zadaniu 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE  
NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót  
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót wykonania ustawienia krawężników przewidzianych w projekcie 
budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem. 
 
3. Materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
3.1. Krawężniki betonowe 
       Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01  
Należy zastosować krawężniki drogowe typ „U” 
Należy zastosować krawężniki prostokątne ścięte – rodzaj „a” 
Należy zastosować krawężniki odmiany 1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
Należy zastosować krawęzniki: gatunek 1 – G1,  BN-80/6775-03/04 [15]. – Ua –1/20/30/100 

Wymagania techniczne 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężnik

a 
krawężnika l b h c d r 

U a 100 20 30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 
 
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 
mm 

2 

Szczerbyi 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  
  

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 
 
Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

3.2. Beton i jego składniki 

    Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniżej 5%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,  
− mrozoodpornością co najmniej F150 i wodoszczelnością co najmniej W8 

3.3.  Cement 

    Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” 
wg PN-EN-197-1 [10]. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08   
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3.4. Kruszywo 

    Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712   
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

3.5. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250   
 
3.6. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711   
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1   
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250   
 
3.7. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, - beton klasy B 20, wg PN-B-06250 
o nast. parametrach: 
- mrozoodporność F-25 
- wodoszczelność W-2. 
 
3.8. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04  lub aprobaty technicznej. 
 
4. Sprzęt  
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
5. Transport  
     Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 
      Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050   
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
6.2. Wykonanie ław 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
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wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,  przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
6.3. Ustawienie krawężników betonowych 
     Zasady ustawiania krawężników  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 
w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02  
6.4. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
6.5. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 
7. Kontrola jakości robót 
7.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników 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 zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021   
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy  
1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

7.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 

7.3. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 

7.4. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
III. Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 



 128

c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               1 

cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

7.6. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  
  ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,    
  które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach  
  na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną  
- powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione  
  całkowicie na pełną głębokość. 

8. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

9. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

10. Odbiór robót 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

11.  Podstawy płatności 

 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. Przepisy zwiazane 
 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
 10 PN-EN 197 – 1:2002 

PN-EN 197     – 

2:2002 

Cement cz 1 i 2. 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
  SST 29.   PODBUDOWA  POD  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  BETONOWEJ 
    CPV 45100000-8 
 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchnie  
z kostki brukowej betonowej w zadaniu 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE  
NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót  
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót wykonania podbudowy przewidzianych w projekcie budowy. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem. 
 
3. Materiały  
3.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej prasowanej powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru. 
3.2. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może 
przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar 
największych ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito. 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 
- zawartość zanieczyszczeń wg PN-B-06714/16 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26 
- zawartość ziaren nieforemnych wg PN-B-0674/16 
- ścieralność kruszywa wg PN-B-067714/19 
- odporność na działanie mrozu wg PN- B-067714/19  
- wskaźnik piaskowy wg BN-8931-01 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 
 
3.3. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
 
Lp.     Wyszczególnienie właściwości                        Kruszywo łamane na                       Badania wg 
                                                                                           podbudowę               
1.      Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm ,                2 - 10                                       PN-B-06714-15 
2.      Zawartość nadziarna,                                                 ≤  5                                         PN-B-06714-15 
3.      Zawartość ziaren nieforemnych,                                  ≤  35                                       PN-B-06714-16 
4.      Zawartość zanieczyszczeń organicznych,                       ≤ 1                                         PN-B-04481 
5.      Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym  
         zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481                30 - 70                                    PN-64/8931-01 
6.      Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
           a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
               obrotów,                                                            ≤ 30; 
           b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, 
               w stosunku do ubytku masy po pełnej 
               liczbie obrotów,                                                  ≤ 35:                                       PN-B-06714-42 
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7.     Nasiąkliwość,                                                             ≤ 3:                                         PN-B-06714-18 
8.     Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
       zamrażania,                                                              ≤ 5                                           PN-B-06714-19 
9.    Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3           ≤ 1                                          PN-B-06714-28 
10.   Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa,               ≥ 80                                        PN-S-06102 
        a) przy zagęszczeniu Is≥1,00                                       
  
4. Sprzęt 
      Stosowany sprzęt do wykonania podbudowy pod nawierzchnię sportową z trawy syntetycznej 
może być dowolny np. równiarki lub spycharki uniwersalne, walce statyczne, wibracyjne lub płyty 
wibracyjne. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
5. Transport i składowanie 
     Transport materiałów do wykonania podbudowy pod nawierzchnię sportową z trawy 
syntetycznej musi odbywać się środkami transportu dopuszczonymi do wykonania zamierzonych 
robót. 
Składowanie kruszyw musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed  rozfrakcjonowaniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 
6. Wykonanie robót  
      Proces wykonania robót podbudowy pod nawierzchnię sportową z trawy syntetycznej musi 
obejmować: 
- sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
- roboty przygotowawcze, wyznaczenie osi, krawędzi, punktów wysokościowych  
- przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi  
- osadzenie obrzeży na ławie betonowej 
- wykonanie zgodnie z projektem wszystkich elementów podbudowy, układanie i zagęszczanie 
poszczególnych warstw kruszyw 
Wszystkie warstwy podbudowy po jej wykonaniu muszą być przepuszczalne dla wody. 
Podbudowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. 
Podbudowa musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością , zagęszczeniem oraz równości 
sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. 
Równość wierzchniej warstwy podbudowy: tolerancja na łacie 2m do 2mm. 
5.1. Przygotowanie podłoza 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i 
zagęszczone. 
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inżyniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
6.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie 
mieszanki. receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz 
wilgotność optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
6.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 
(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 
wytworzonej mieszanki. 
 
6.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
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Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 
naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie 
większej niż 10 l/ m3  do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość 
wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w 
stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność naturalna materiału 
przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 
6.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 
samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu 
w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 
6.6. Rozkładanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 
drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i 
szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W czasie układania mieszanki należy 
odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 
przypadkowe zanieczyszczenia. 
6.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy 
wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. 
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
6.8. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować 
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 
b) kruszywo z przewagą ziarn drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, aw końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją+10% 
i -20% jej wartości. 
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7.  Kontrola jakości robót 
     W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 
robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
7.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania gotowej mieszanki 
przeznaczonej do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według 
zasad określonej w niniejszej ST 
7.2 Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
Częstotliwość badań  
 
LP           Wyszczególnienie badań                Minimalna liczba  badań             Maksymalna powierzchnia 
                                                                         na dziennej działce roboczej        podbudowy przypadająca 
                                                                                                                                  na 1 badanie (m2) 
1.        Uziarnienie kruszywa                                              2                                               600              
2.        Wilgotność kruszywa  
3.        Zagęszczenie warstwy                                2 próbki na boisko 
4.        Badanie właściwości kruszywa 
           wg tab. w pkt. 3.3.                                   dla każdej partii kruszywa i przy  
                                                                         każdej zmianie kruszywa 
7.3.  Badanie własności kruszywa 
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w 
tablicy p. 7.2.oraz w punkcie 3.2  ST. Próbki należy pobierać w sposób losowy 
z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań musza 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
7.4. Badanie wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa musi być równa wilgotności optymalnej określonej według normalnej 
próby Proctora, według PN-B-04481 9metoda II) z tolerancją + 10% i –20% jej wartości. 
Wilgotność kruszywa należy badań według PN-B-06714/17. 
7.5. Badanie zagęszczenia warstwy 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie 
ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W 
przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 
razy na 1000 m2 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 
7.5. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
 
Lp             Wyszczególnienie badań i pomiarów                Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1.             Grubość podbudowy 
                 Podczas budowy:                                                  − w trzech punktach na każdej działce roboczej,  
                                                                                               lecz nie rzadziej niż co 400 m2, 
                 Podczas odbioru:                                                  − w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co  
                                                                                              2000m2. 
2.              Moduł odkształcenia                                               Co najmniej w dwóch przekrojach 
3.              Szerokość podbudowy                                            W 3 przekrojach 
5.              Równość podłużna              
6.              Równość poprzeczna 
7.              Spadki poprzeczne                                                  Łatą w 3 przekrojach 
8.              Rzędne                                                                  Co najmniej w 6 punktach 
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7.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać +10%, 
7.6. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 
a) Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 
Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością 
podaną w tablicy w punkcie 7.5. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 
- 10 mm- dla podbudowy pomocniczej. 
b) Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należymierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w 
punkcie 7.5. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
c) Rzędne podbudowy 
Rzędne należy sprawdzać w 6 punktach w osi i na krawędziach. Różnice pomiędzy 
rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i –2 cm. 
d) Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm. 
7.7.. Badania sprawdzające 
Laboratorium Inżyniera będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością określoną 
przez Inżyniera. 
 
8. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest m2 – metr kwadratowy. 
 
9. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeżeli są one zgodne z dokumentacji ST, SST, 
dokumentacją projektową i przedmiarem robót.  
 
10. Podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
− wytworzenie mieszanki kruszywa, 
− mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− utrzymanie wykonanej warstwy, 
− środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym 
wpływem wody i sprzętu wykonawczego, 
− wykonanie pomiarów i badań, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
 

11. Przepisy i dokumenty związane 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
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PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną. 
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1). 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
     podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU   
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
          SST 30.   NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  BETONOWEJ  
                                        CPV 45233250-6 
 
 
 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej prasowanej w zadaniu 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE  
NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót  
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nawierzchni przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania: 
- nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem – piaskowej gr. 3 cm z 
profilowaniem 
- nawierzchni wysepek z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem –piaskowej gr. 3 cm z 
profilowaniem 
- nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem – piaskowej 
gr. 3 cm z profilowaniem 
- nawierzchni pierścienia ronda z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem – piaskowej 
gr. 3 cm z profilowaniem 
- nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cem – 
piaskowej gr. 3 cm z profilowaniem 

3. Materiały 

3.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

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, 

 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości ± 3 mm, 
na szerokości ± 3 mm, 
na grubości ± 5 mm. 
Zatoki wykonać z kostki w kolorze ceglanym. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek brukowych nie mniejsza niż 50 
MPa. 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
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Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 150 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 [1] powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 

3.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 
niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN-197-1 [4]. 

2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 

4. Sprzęt 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. Transport 

W czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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6. Wykonanie robót 

6.1. Podłoże 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię przygotować zgodnie z wymogami określonymi w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
6.2. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z  ST 05.  
 
6.3. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04  lub inne zaakceptowane przez Inżyniera. 

6.4. Podsypka 

Na podsypkę cementowo – piaskową, należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom 
PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

6.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety 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. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

7. Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 3.1 niniejszej SST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 3.1.  i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi SST. 

 

 



 139

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.5 
niniejszej SST: 
pomierzenie szerokości spoin, 
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 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 ± 1,0 cm. 

Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 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 Inżynier. 

7. obmiar robót 

    Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
przygotowanie podłoża, 
wykonanie podbudowy, 
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wykonanie podsypki, 
wykonanie ławy pod krawężniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

9. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne”  

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie podsypki, 
ułożenie i ubicie kostki, 
wypełnienie spoin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU   
ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
          SST 31.  KANALIZACJA  SANITARNA   ZEWNĘTRZNA  
      KOD CPV 45231300-8, 28830000-9 
 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
wykonania odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej placu przed budynkiem przy realizacji zadania   
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE  
NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
2. Zakres robót  
- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne 
- budowa kanału z rur PVC o średnicy 160 x 3,1mm 
- budowa wpustu ulicznego deszczowych D400 do rury karbowanej/405/  

315mm z osadnikiem. 
-    demontaż i montaż istniejących włazów do studzienek i wpustów ulicznych 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnie z punktem 9.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SP) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
 
2.1 Pojęcia ogólne 
Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z  siecią kanalizacyjną. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie.    
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
element dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej.   
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód opadowych spływających 
z powierzchni terenu do kanału.  
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej (SP)    „ Wymagania 
Ogólne” pkt. 5.1. 
 
3. Materiały 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie typu urządzenia 
ma na celu doprowadzenie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 
załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
• rury kielichowe klasy S (o zwiększonej wytrzymałości 6kg/cm2)                   z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, wg PN-1401-1:1999 i ISO 4435, łączone na 
uszczelki gumowe 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM 
deklaracja zgodności 

• kształtki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 3633 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

     deklaracja zgodności 
• studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego PE dz 315 

aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
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• piasek na posypkę i zasyp rur, studzienek, wg PN-87/B-01100 
• wpust uliczny deszczowy D400 do rury karbowanej (405) 315mm z osadnikiem, aprobata 

techniczna COBRTI INSTAL 
deklaracja zgodności  

 
4.  Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować dobrym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót: 
-koparką gąsienicową 0,4m3  
-spycharką gąsienicową 74 kW  
-żurawiem samochodowym 5 do 6 t. 
-deskowaniami systemowymi do wykonania szalunków 
-wibratorem powierzchniowym do zagęszczania podsypki piaskowej lub piaskowo – żwirowej 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót  i projektu organizacji 
placu budowy.  
 
5.  Transport 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz 
samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.  
Transport elementów wielkogabarytowych powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. W czasie 
transportu sprzętu i akcesoriów należy je zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub 
zmianę właściwości technicznych. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej 
długości tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. 
 
6.  Wykonanie robót 

- Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzn. kołków osiowych z 
gwoździami.  
- Wykopy pod przewody  należy wykonać o ścianach pionowych szalowanych 
z zastosowaniem rozpór zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz  
PN-68/B-06050.Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +

 /-   3cm dla gruntów zwięzłych, + /-   

5cm, dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + /-   

5cm.  
- Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią 
wykopu. 
-  Wymagania przy wykonaniu obudowy  pionowych ścian wykopów zostały ujęte w polskiej normie 
PN-90/M-47850.Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniających bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót. Rozwiązanie to powinno zapewnić swobodny dostęp do dna 
wykopu, gdzie będą montowane przewody kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczyć pracę ludzi na 
dnie wykopu.  
Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15cm nad przyległy teren w celu 
zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych.  
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i 
zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury zagęszczonego (obniży się 
poziom zagęszczenia gruntu). 
Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu 
wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 
- podłoże żwirowo – piaskowe 
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Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10m dla sieci kanalizacji deszczowej, a 
dla studzienek co najmniej 0,20m. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni.   
- Zasypanie rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I     wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem                                                  
              odcinków na złączach 
etap II    po próbie szczelność złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy        
               ochronnej w miejscach połączeń 
etap III   zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym  
               zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu  
- Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3. można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z 
wymaganiami   PN-EN-1610. 
Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej albo dwóch lin. 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0º do +30º C. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
- Studzienka 

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe o średnicy dz 315 należy wykonać           z elementów 
tworzywowych zgodnie z Dokumentacją Projektową                    i wymaganiami normy PN-
92/B-10729:1989. 
Dolna warstwa studzienki - kinetę studni układamy poziomo na warstwie  
10-15cm zagęszczonej podsypki piaskowej do 95% wartości Proctora stanowiącej warstwę 
wyrównawczą dna wykopu. 
Komin wykonany jako rura karbowana (trzonowa), którą się docina do wymaganej wysokości 
na placu budowy.  
Przy montażu zwieńczenia żeliwnego z rurą teleskopową do bezpośredniego połączenia z 
karbowaną należy uszczelkę umieścić w najwyżej położonej dolinie po wewnętrznej stronie 
rury karbowanej. Wykonać połączenia włazu z rurą teleskopową mechanicznie na zatrzask. 
Uszczelkę posmarować trwałym środkiem poślizgowym i zamontować zwieńczenie. Ustawić 
położenie włazu odpowiednio do rzędnej terenu.  

 
6.1. Próby szczelności.  

Próbę szczelności urządzeń należy wykonać łącznie z kanałem deszczowym zgodnie z PN-EN-
1610:2001 

     Szczelność na infiltrację 
Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie i obiekcie. 
Badanie na infiltrację dla kanalizacji przeprowadzić w czasie 1godz. przy czym napływ wody z 
gruntu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej.  

 
7.  Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady ogólne kontroli. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości                       robót 
budowlano - montażowych.  
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w 
odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki 
badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu 
odbioru końcowego budowy.  
7.2. Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać  Świadectwa jakości wydane przez 
producenta i uzyskać akceptację Inżyniera. 
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7.3. Kontrola jakości robót.  
7.3.1. Kontrola jakości wykonania robót z : 
- Dokumentacja Projektową  
- Specyfikacją Techniczną  
- Polskimi lub branżowymi normami 
- Warunkami technicznymi wykonania i montażu 
- Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 
- Poleceniami Inwestora Zastępczego 
7.2. Wymagania ogólne badań. 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  
 
7.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od norm, powinny być ponownie wykonane 
przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia 
stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane  i ponownie wykonane przez 
Wykonawcę, na jego koszt. 
 
8.  Obmiar robót  
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 
• Kanały                                                                                             1mb 
• studzienki tworzywowe i włazowe                                                       1szt. 
• obudowa włazów                                                                              1m2  
• próba szczelności dla kanalizacji deszczowej                                         1mb 
 
9. Odbiór robót 
       Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
10. Podstawa płatności 
       Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót 
 
11. Przepisy związane 
Polskie Normy 
PN-86-B02480        Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  gruntów. 
PN-81/B-03020       Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.       
                                 Obliczenia statystyczne. 
PN-68/B-06050       Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie   
                                 wykonania i badania przy odbiorze.  
PN-90/M-47850      Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. 
                                 Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podział i główne        
                                 elementy składowe. 
PNM88/B-06250     Beton zwykły. 
PN-92/B-10729        Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN-1610            Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykła. 
PN-/H-74124           Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych  
                                 montowanych w nawierzchniach użytkowych przez pojazdy     
                                 i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i oznakowanie. 
PN-1401-1:1999      Podziemne bezciśnieniowe  systemy przewodowe PVC-U  
                                 do odprowadzania kanalizacji. 
PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                 wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 
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EN 124.200               Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych. 
PE-87/H-74051.00   Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
 
Normy branżowe. 
BN-62/6738-03        Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  
                                  techniczne. 
BN-62/6738-04        Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07        Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.  
                                 Wymagania techniczne. 
BN-77/8931-12        Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-72/8932-01        Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
Akty prawne. 
Dziennik Ustaw z 2000r.  Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane. 
Dziennik Ustaw z 1997r.  Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa        i higiena pracy. 
Dziennik Ustaw z 1972r.  Nr 13, poz.93 – Sprawa bezpieczeństwa i higiena przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
Dziennik Ustaw z 2002r.  Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
Dziennik ustaw z 1993r.  Nr 96 poz. 438 – Bezpieczeństwo i higiena pracy            w oczyszczalni 
ścieków. 
 
Inne dokumenty.  
ISO 4435:1991     Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
                              stosowane z systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 
Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 – wydane przez CORBIT 
INSTAL – Warszawa, sierpień 2001r. 
Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC – WAVIN Buk.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU   
                                      ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
                           ST 32.   OGRODZENIE   STALOWE 
      CPV 45342000-6 
 
 
1. Przedmiot 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem fragmentów  ogrodzenia  w zadaniu 
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBACHOWIE  
NA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2. Zakres robót  
        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie wszystkich robót wykonania ogrodzenia terenu  
przewidzianych w projekcie budowy. obejmują prace związane z dostawą materiałów,  
wykonawstwem 

- Ogrodzenia z ram stalowych wypełnionych siatka pomiędzy słupkami stalowymi osadzonymi w  
  cokole betonowym, pozyskanymi z rozbiórki 

- Bramy wjazdowej przesuwnej  stalowej  szerokości 4,0 m 
- Furtki wejściowej   
 
3. Materiały  
- Przęsła i słupki ogrodzenia 
- Furtki stalowa 
- Bramy stalowe przesuwna 
 
4. Sprzęt.  
      Do wykonania i montażu ślusarki przewiduje się następujący sprzęt: 
Spawarka elektryczna  
Zestaw spawalniczy gazowy 
Młotki ślusarskie, pilniki, wiertarki, piłki do metalu i inny niezbędny drobny sprzęt       
 
5. Transport 
       Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
6 . Wykonawstwo .  
6.1. Ogrodzenie. 
Słupki osadzić w cokole w rozstawie wyznaczonym długością przęseł. Elementy stalowe należy 
zabezpieczyć podkładem do metalu (x2) oraz pomalować farba do metalu w kolorze zielonym o 
strukturze satynowej (x2).  
6.2. Bramy dwuskrzydłowa i furtki 
Skrzyło bramy wykonane jest ze stalowej ramy 60 x 60 x 2 mm. Wypełnienie stanowi siatka cięto 
ciagniona. Brama wyposażona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na słupach 100 x 
100 x 5 mm.  
6.3. Furtka jednoskrzydłowa  - z rozbiórki  istniejącego ogrodzenia 
 
7.  Kontrola jakości.  
     Zgodnie z instrukcją producenta 
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8. Obmiar robót 
     Jednostką, obmiaru jest ( m2) ogrodzenia, (szt.) bramy  
Ilość robót została określona w przedmiarze robót 
 
9. Odbiór robót 
      W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 
 
10. Podstawa płatności .  
     Podstawą, płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora.  
Cena jednostkowa obejmuje : 
• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania 
• Montaż ogrodzenia i furtek,  
• Wykonanie niezbędnych badań.  
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00. „Wymagania ogólne".  
 
11. Dokumenty związane.  
      Instrukcja montażu producenta 

 

 


