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ST-00.00.00 
Wymagania ogólne 
1. Wstęp. 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 
PoniŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach „Budowy budynku warsztatów szkoleniowych wraz z pomieszczeniami biurowymi, 
socjalnymi, higieniczno-sanitarnymi i magazynowymi dla potrzeb Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy 
OHP” 

 Zalecenia podstawowe. 
a) NaleŜy sprawdzi czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna do celów wykorzystania jej 

do budowy, a szczególnie czy posiada rysunki detali i szczegółów projektowych. W przypadku ich 
braku naleŜy zaŜądać ich uzupełnienia od Inwestora (Projektanta), który jest zobowiązany do ich 
dostarczenia (Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4). 

b) KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację Inwestora „Do realizacji”. O 
jakiejkolwiek wątpliwości stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekąpletności, brak detali, 
wątpliwe rozwiązania, rozwiązania stwarzające zagroŜenie bezpieczeństwa budowli) naleŜy 
bezwzględnie informować Inwestora 

c) KaŜdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.), które chce 
wprowadzić Wykonawca – wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu. 

d) Podwykonawca w etapie składania do GW oferty (a najpóźniej przed przystąpieniem do wykonywania 
robót), musi podać w formie pisemnej detale rozwiązań technicznych (jeśli nie są podane w projekcie) 
– połączenia newralgiczne elementów itp. Te rozwiązania muszą być na tyle szczegółowe, aby moŜna 
rozliczyć Podwykonawcę z zakresy robót, a takŜe jednoznacznie rozliczyć go w zakresie gwarancyjnym 
(jakość prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiązania 
uzgodnić z Inwestorem (Inspektor Nadzoru) i Projektantem. 

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych naleŜy odczytać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót dla kubaturowych obiektów uŜyteczności oraz z uwagi na obszerności i skomplikowanie przedmiotu 
inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w 
celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie 
określonym w pkt 1.1 i  nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur 
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towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najwaŜniejszego kryterium: 

- Dokumentacja Projektowa 
- Aktualne w dacie wykonania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacjach technicznych jest 
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych 
ostrzejszych od tej Normy. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, 
Warszawa 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w 
Dokumentacji Projektowej jak i w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie 
stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST. 

- Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 
Technicznymi o których mowa wyŜej, Normami i/ lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być 
wyjaśnione przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót.  
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyŜszych względach 
obciąŜą wyłącznie Wykonawcę Robót/ 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczną (ST). 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w ST wykonania i odbioru robót wg 
poniŜszego spisu: 

ST-00.00.00        Wymagania ogólne 
ST-01.01.00        Roboty rozbiórkowe…CPV 45110000-8 
ST-01.02.00        Roboty ziemne………CVP 45110000-8 
ST-01.03.00        Roboty fundamentowe CPV 45262210-6) 
ST-01.04.00        Roboty zbrojeniowe CPV 45262310-7) 
ST-01.05.00        Roboty Ŝelbetowe i betonowe CPV 45262300-4  
ST-01.06.00        Roboty izolacyjne przeciwwodne  CPV 45320000-6 
ST-01.07.00      Wykonanie pokryć I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I PODOBNE ROBOTY dachowych 
CPV 45261000-4, 45410000-4, 45421146-9, 45442100-8 
ST-01.08.00        Roboty murowe ścian CPV 45262520-2 
ST-01.09.00        Tynkowanie CPV 45410000-4 
ST-01.10.00        Wykonanie sufitów i obudów G-K CPV 45421141-4, CPV 45421146-9 
ST-01.11.00         Roboty w zakresie układania podłóg CPV 45432100-5,45320000-6 
ST-01.12.00         Malowanie ścian i sufitów CPV 45442100-8 
ST-01.13.00         MontaŜ okładzin ścian wewnętrznych CPV 45450000-6, 45262650-2 
ST-01.14.00         Stolarka budowlana   CPV 454210004, 454211005 
ST-01.15.00         Ślusarka budowlana CPV 45421160-3 

       ST-01.16.00        Ocieplenie i wyprawa tynkarska ścian metodą lekką mokrą CPV 45321000-4 
ST-01.17.00         Kształtowanie terenów zielonych CPV 45112710-5 
ST-01.18.00         Roboty w zakresie układania chodników  CPV 45233222-1 
 

1.5 Niektóre określenie podstawowe 

- Zamawiający –osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie robót. 

- Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawianego na warunkach 
Kontraktu. 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w 

zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym, przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 

- Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót 
budowlanych, oraz jej następcy prawni albo kaŜda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w 
ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę za zgodą Zamawiającego, o wykonanie części robót oraz jej 
następcy prawni. 
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- Inni wykonawcy – osoby prawne lub fizyczne, którym zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót na terenie budowy na którym wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki 
prawne działające na terenie budowy 

- Roboty budowlane „roboty” – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym równieŜ dostarczenie 
pracowników, materiałów i sprzętu. 

- Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowana 
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach umowy. 

- Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. 

- Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
- Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

terenie budowy potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do 
usunięcia po zakończeniu robót. 

- Materiały  – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

- Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złoŜona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcia wad zgodnie z warunkami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącą integralny składnik umowy. 

- Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyraŜone na piśmie, o wykonanie 
określonej w jej treści robory budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 

- Szczegółowe warunki umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy. 
- Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za wykonanie 

robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 
- Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
- Dzień – kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
- Data rozpoczęcia – data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której Wykonawca moŜe 

rozpocząć roboty budowlane określone w umowie. 
- Termin wykonania – czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 

budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia. 

- Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót 
budowlanych do odbioru. 

- Zmiana – kaŜde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 

- Cena jednostkowa – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym. 
- Stawki i narzuty  - wartości podane przez wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników produkcji 

(robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku i 
zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczeniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym. 

- Siła wyŜsza – zdarzenie zewnętrze, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie moŜna zapobiec, 
nawet poprzez dołoŜenie najwyŜszej staranności. 

- Operat kolaudacyjny – wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie 
realizacji robót budowlanych, wynikami badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną 
inwentaryzacją robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót: stanowiące podstawy do ich oceny i odbioru 
końcowego. 

- Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu – obiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulrgną zakryciu. 

- Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której w szczególnych 
warunkach umowy zastał przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub, która została wbrew 
postanowieniom umowy zajęta w uŜytkowanie przez Zamawiającego. 

- Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, ich 
wykonanie zgodne z postanowieniami warunków umowy. 

- Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

- Rozjemca – osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów 
na drodze polubownej a powstającej na tle realizacji umowy. 

- Ślepy kosztorys – zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z 
określeniem jednostek obmiaru i ilości robót. 

- Kosztorys ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę ślepy kosztorys. 
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- Dokumentacja projektowa – oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie załączony w ST.00.01.00 Wymagania Ogólnie pkt.1.6.2. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) – oznacza dokument tak 
zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposób wykonania, kontroli, 
odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

- Rysunki – oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz rysunki dodatkowe i zmienione 
wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

- Przedmiar robót – dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie maja zostać wykonane 
w Kontrakcie wskazujące ilości kaŜdej pozycji. 

- Dziennik Budowy – opatrzony pieczęciom Urzędu wydającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych  w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inwestorem, 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem 

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodności wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych 

- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do 
udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach 
prawnych. 

- Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania i  naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania 

- Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, ze zapewniono odpowiedni stopień zaufania, ze dany wyrób, proces lub usługa SA zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 

1.6. Ogólne warunki dotyczące Robót. 

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu 

Budowy i uŜytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz przekaŜe: 

- lokalizację i współrzędne punktów głównych i reperów 
- Dziennik Budowy 
- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę w 1 egz.) 
- Projekt wykonawczy (jeśli taki ustalono w umowie) 
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót 
a w szczególności: 

- Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związanych z budową i 
nienaruszalnością ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupowaŜnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze i wszystkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.  

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono 
w p.1.6.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieści ba terenie budowy ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia 
podano w p.1.6.3.niniejszej specyfikacji. 
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- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy 
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na 
własny koszt. 

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się Ŝe jest włączony w cenę Kontraktową. 

1.6.3. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 

- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenia zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 

- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie budowy, numerze pozwolenia 
na budowę, 

- dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów, nr telefonów alarmowych, 
- posiadać wymiary 90x70cm 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru Ŝółtego, literami i 

cyframi koloru czarnego, o wysokości min 4cm 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości min 2m n.p.t. 

Ogłoszenie powinno zawierać: 

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
- informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane aby 
nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

- powinny zostać podjęte środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz  innymi szkodliwymi substancjami, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 

1.6.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca powinien 

utrzymywać sprawny sprzęt p.poŜ, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynowych 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 poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót, albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do uŜycia. Nie 

dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczalności 
wydane przez uprawniona 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 uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

JeŜeli wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.6.7 Ochrona własności publicznej i prawnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien nie być gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochron 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 odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜy uzgodnienia i pozwolenia z nim 
związane oraz ostateczne połoŜenie drogi dojazdowej do Placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 
w ramach Kontraktu. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za napraw wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1 .6.8 . Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot, obejmujących 

swym zasięgiem jezdni ę lub drogę, Wykonawca W ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do 
zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania .Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z właścicielem drogi oraz policją oraz do 
wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia 
terenu Robot oraz oznakowania objazdów i zaleconego o, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania dróg). Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi +chodniki + 
pobocza dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z 
za1ęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a 
koszty za wykonanie wszystkich czynności przedstawić w Przedmiarze Robot. 

1 .6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.6.10. Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.1126, i zawierać takie informacje 
jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpoŜarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robot. 

1 .6. 11. Ochrona i utrzymanie Robot 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
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powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
pewnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
Przed rozpoczęciem Robot Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane 

strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Wszelkie prawa zastrzeŜone - powielanie 
i kopiowanie w całości jak i w części niniejszego opracowania tylko za zgodą jednostki projektowej. Z 
chwilą przejęcia 

Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 
przekazany pod budowę , za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów. 

Przy wykonywaniu robot budowlanych naleŜy, zgodnie z ustawą Ustawa zdnia7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone ( zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r.): 

1. Oznaczone znakiem GE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE uznaną Przez Komisję Europejską za zgodną z 
Wymaganiami podstawowym i znajdujące się w określonym przez Komisji Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracji zgodności ze znanymi regułami sztuki budowlanej. Dokumentem 
potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami aprobatami a więc upowaŜniającym 
do znaku CE, jest deklaracja zgodności, wystawiona a przez producenta po dokonaniu 
odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE moŜe być od 1 maja 2004 
r . swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej - 
Rozporządzenie Ministra |infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

2. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji. Certyfikaty na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, iŜ wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich 
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub 
jednostki akredytowane. Rozporządzenie Ministra |infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004 poz.2041). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 8 |listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.2497) 

2.2. Stosowanie materiałów innych niŜ wskazane w Dokumentacji Projektowej 
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Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu poŜądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu posiadanych przez 
Projektanta (Architekta) załoŜeń estetycznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla Projektów. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta (Architekta) i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów 

wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie kaŜdorazowo dla zamiennego 
rozwiązania Wymagana jest zgoda Projektanta (Architekta) 

- Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru) 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za nie spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. KaŜdy rodzaj Robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają Wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych Robót niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania Świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania rzetelności 
materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego Świadectw jakości 
(atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleŜnej jednostce, wykonanie badan 
sprawdzających. JeŜeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeŜenia Inspektora Nadzoru, 
wówczas koszt tych badań obciąŜa Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie 
się uwaŜać za nieprzyjęte, 

2.4. 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 Robot i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem 
Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do 
materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwości wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 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 uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania  tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed u Ŝyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robot. 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. W odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 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 Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z szczelności, wyniki 
badan naukowych oraz czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywanie nie później niŜ w czasie przez niego Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program Robot 
MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejności Robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie Robot w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym do oferty. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp Robot w zakresie głównych obiektów i zadaź 
kontraktowych. 

5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy 
5.3.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj. dostarczyć, zainstalować i zdemontować po 
wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie , znaki ostrzegawcze i wszelkie 
inne), uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu kaŜdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu Robot i likwidacji Placu Budowy. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6 . 1 . Zasady ogólne 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru 
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane 
wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać: 

a) W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo poŜarowe, 
bezpieczeństwo uŜytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron 
środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią 
izolacyjność cieplną przegród 

b) Warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 

c) Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: zapewnienie dostępu 
do drogi publicznej, ochron przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciąŜliwościami powodowanymi 



 

11 
 

przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

6.1.2.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych moŜliwe jest tylko w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania 
terenu sąsiedniego albo niemoŜliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących 
ograniczenie dostępności obiektÓw budowlanych dla osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów 
wymienionych w art. 5 ust. I pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów uŜyteczności publicznej. 

6.1.3.WyraŜenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych naleŜy do kompetencji 
organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał 
pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
poprzedzone musi być wydaniem upowaŜnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego 
do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo. 

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i 
innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie moŜe być uŜywana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wprowadzanie chronionych rozwiązań 
technologicznych, zastrzeŜone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, 
zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawia1ący uzyskał zgodę dla konkretnego 
obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moŜe dochodzić roszczeń w 
stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono 
zachowanie tajemnicy zawodowej , to kaŜde naruszenie tych zastrzeŜeń spowodować moŜe dochodzenie z 
tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez 
Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie 
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

6.1.5.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z naleŜytą starannością w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagroŜone jest karami, jeŜeli 
realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący przy nie przestrzeganiu przepisu art.5 
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art.93 pkt’ 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności 
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i 
warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego 
projektu. 

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moŜe wydawać poleceń wykonywania robot budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.1.7.Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaŜać się będzie odstępstwo 
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na 
budowę, a takŜe wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciągają te 
jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyŜej mogą być orzeczone 
takŜe wówczas , gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juŜ po 
zakończeniu robót budowanych (art. 51 ust.). 

6.1.8.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robot oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieŜąco w miarę postępu Robót i być zawsze 
dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające. 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. W przypadku materiałów, 
dla których w/w dokumenty są Wymagane przez ST  kaŜda partia dostarczona do Robot będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  Produkty przemysłowe 
będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.Proqram zapewnienia jakości (PZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - 
Programu Zapewnienia Jakości - w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-  bhp, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

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

laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz WyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe, 

- 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 procedury pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwości, pobieranie próbek, legalizacja i 

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

6.3. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwości, są określone w ST i normach.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektora Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektora Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do u Ŝycia dopiero wtedy, gdy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakości tych materiałów. 

6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane |losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwości udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z Wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania Wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.6. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badan 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
Wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki 
tych badan wykaŜą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie pomocnych 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. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. l i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których 
w/w dokumenty są Wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 
6 .9.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu Zgłaszania Wad (okresu 
gwarancyjnego).  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robot, stanu bezpieczeństwa |ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do 
dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowaŜnieni są: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Projektant, 
Kierownik Budowy, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, Pracownicy organów 
nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy P|acu Budowy, datę przekazania przez 
Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania 
Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane 
dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
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Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Dziennik Budowy niezaleŜnie od 
podstawowych informacji o danej budowie i bieŜących informacji oraz warunkach musi zawierać między 
innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora 
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spełnia równieŜ rolę ksiąŜki kontroli 
jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

6.9.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi obmiaru. Pisemne potwierdzenie 
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie odebrane przez Inspektora 
Nadzoru lub wymagające dodatkowych Świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W 
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moŜe wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 
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. Winny być udostępnione na 
kaŜde śyczenie Inspektora Nadzoru. 

6.9.4. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 

lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną 
dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłoŜone dla Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu 
w celu dokonania przeglądu. 

6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.9.6. Przchowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMTAR ROBOT 

7.1 . Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje 
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robot. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robot nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone  m2 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, powierzchnie wyliczone będą 
w m. W wypadku montaŜu elementów będących częścią składową budowli ilość mierzona będzie w 
kompletnych sztukach danego elementu. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami dołączonymi do protokółu w formie załącznika. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych” Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robot, a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w 
protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie 
roboty zanikające. 
8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robot wyszczególnionych odrębnie w 

harmonogramie realizacji robót Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót, Dziennik Budowy, Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, obmiar robot podlegających odbiorowi, 
odbiorów częściowy polegających na sprawdzeniu materiałów, prawidłowości wykonania 
przedmiotowej inwestycji  
8.1.3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: Dokumentację Projektową powykonawczą, 
Dokumentację Geodezyjną powykonawczą, Dziennik Budowy, Dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych materiałów, Wyniki badan i protokoły pomiarów wymaganych normami, 
oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej i 
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi, Uzyskane na rzecz 
Inwestora pozwolenie na uŜytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem. 

Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
czynności: 

- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamrowieniu , 
- sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami technicznymi 

urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym , a takŜe , czy w komplecie, są karty gwarancyjne oraz 
certyfikaty , 

- oceny kosztorysowej , 
- oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) przejęcie odcinka lub części Robót, 
c) przejęcie końcowe, 
d) przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robót. wystawienie Świadectwa Wykonania). 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulęgających  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 poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robot. Odbioru 
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Robót dokonuje Inspektor Nadzoru, umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, montaŜu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. Inspektora Nadzoru, odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników, badań i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół 
sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.3. Przejecie odcinka Robót 
Przejęcie odcinka Robot polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robot i dotyczy kaŜdego 

odcinka, w odniesieniu, do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

8.4. Przejęcie części Robót 
Przejęcie części Robót dotyczy: 

a) kaŜdej znaczącej części Robot Stałych która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
uŜytkowana przez Zamawiającego, 

b) kaŜdej części Robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania przed 
zakończeniem. 

8.5. Przejecie końcowe Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy Robot nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, |licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.6. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot 
z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robot uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot 
poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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 i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartości wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Kontrakcie. Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inspektor 
Nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. 

8.6. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 

Robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
-  Dzienniki Budowy i Księgi obmiaru (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeni laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

- sprawozdanie techniczne, 
- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robot Właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
zakres i lokalizację wykonywanych Robot, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane)przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków  realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja W porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robot. Wszystkie zarządzone przez Komisji Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione Wg Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inspektorowi 

Nadzoru Rozliczenie ostateczne. Wraz z Rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne 
zwolnienie z zobowiązań. 

9. Podstawa Płatności 
9.1 . Ustalenia ogólne 

Sposób płatności określa umowa. Jednym ze sposobów jest obmierzona ilości Robót wykonanych przez 
Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe 
skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Dla 
pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robot 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe Robot będą obejmować robocizn bezpośrednią wraz z towarzyszącym i koszta m i, wartości 
zuŜytych Materiałów w raz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  i transportu na 
Plac Budowy, wartości pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), koszty pośrednie, w skład, których 
wchodzą. płace personelu  i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty 
dotyczące oznakowania Robot, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy). Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym. Do cen 
jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione 
w przedmiarze. Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robot: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, Wywozu odpadów. 
- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość. śądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robot objętych tą 
pozycją (Chyba Ŝe ustalenia umowy określają to inaczej) 

9.3. Koszty Organizacji Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów i przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z Dokumentacji Projektowej i  postępu Robot. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z Wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 

© opłaty/dzierŜawy terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie’ przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji i ruchu obejmuje. 

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

9.3.1. Podstawy płatności 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 

dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie znaki 
ostrzegawcze itp.) dla Placu Budowy, eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń 
zabezpieczających, demontaŜ zamontowanych urządzeń tymczasowych, prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 . Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w roŜnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN) przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną cześć i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Normy nie są obowiązkowe - za wyjątkiem: 

1. Wymienionych -jako obowiązujące-w Załączniku nr1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i i c h usytuowanie (Dz. U.2002nr75,poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej - jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywoływane w projekcie  jako podstawa projektu lub rozwiązania. Gdziekolwiek 

następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

10.2. Wykaz waŜniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących 
przedsięwzięcia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, 
Warszawa 16 kwietnia 2OO4 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888) 

2. Dz.U. 2OO2 nr 75. poz.690,z 12 kwietnia 2002 Warszawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia12 kwietnia 2OO2 r . w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z późniejszymi zmianami (ostatnio Rozporządzenie Ministra z dnia 7 kwietnia 
2004r..Dz.U.2004 nr 109 poz.1156) 

3. Dz.U. 1998 nr 1O7, poz.679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia ,1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych oraz Dz.U. 2002 nr 8, poz.71 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. 

4. Dz.U.2OO4 nr198poz.2041-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

5. Dz.U. 2OO4 nr 195 poz. 2011 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia .1,1 sierpnia 2004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

6. Dz.U. 2004 nr 92 poz.88’l Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych . 
7.Dz.U.2002 n r 151 poz. 1256. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r . w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z 
późniejszymi zmianami - Dz.U.2003 nr 80 poz.718 Ustawa z dnia2 marca 2003r. o zmianie ustawy- Prawo 
budowlane oraz o zmianie nie których ustaw. 

8.Dz.U. 2OO2 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami Dz.U 2004 nr 198 poz. 2042 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2OO4 r . zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

9. Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 sierpnia 2003r . W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy 
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10. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ST.01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45110000-8 

1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 
z zerwaniem nawierzchni asfaltowej – przeznaczonej do rozbiórki i rozbiórka muru oporowego związanego z 
realizacją inwestycji -  Budowy budynku warsztatów szkoleniowych wraz z pomieszczeniami 
biurowymi, socjalnymi, higieniczno-sanitarnymi i magazynowymi dla potrzeb Świętokrzyskiej 
Wojewódzkiej Komendy OHP  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz Wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które są zlecone i objęte kontraktem 

1.3. Zakres robot objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

powyŜszych robót. 
 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
1.NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów wykorzystania jej do 
budowy,  
2. KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację inwestora ,,Do realizacji”.  
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00 
,,Wymagania ogólne”” 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne”. 
- frezarka do asfaltu 
- wywrotka 
- ładowarka 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne” . Materiały mogą być 
przewoŜone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu masy asfaltowej i  gruzu.  
Materiał z rozbiórek przetransportować na składowisko odpadów. Materiał nadający się do powtórnego 
uŜytku na Ŝwir, kamień , kruszywo – wykorzystać do utwardzenia rerenów pod kostkę brukową. 

5.WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne”. 
Wszystkie przedmioty podlegające usunieciu a znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym mają być 
wykonywane roboty ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdują cię na terenach 
lub na głębokości do 1m p.t. Przedmioty znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót 
budowlanych z zastrzeŜeniem Ŝe poziom, na którym mają znajdowac się pracownicy usuwajacy przeszkodę nie 
powinien być zagł cebiony wiecej niŜ 1m w stosunku do poziomu osiągniętego do wykonywania wykopów 
Nie naleŜy usuwać załoŜonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów bez zgody jednostki, 
do której naleŜy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają takiemu nadzorowi, a roboty ziemne wykonać w 
sposób uzgodniony z instytucja sprawującą nadzór nad tymi urzadzeniami 
Pozostałości fundamentów, murów i innych przedmiotów mogą nie być usuwane, gdy pozostawienie ich w 
gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewodziane w zatwierdzonym projekcie, w 
pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa państwowego nadzoru budowlanego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01.00. „Wymagania ogólne” 

7.OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru Robot podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne”. 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) i 1mb. Ilość robot określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy nie są obowiązkowe - za wyjątkiem: 
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1. Wymienionych -. jako obowiązujące -w Załączniku n11 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 
kwietnia 2004 r(Dz.U. Nr 109 poz 1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 - jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST . 01.02.00,,ROBOTY ZIEMNE” 

Kod CPV 45110000-8 
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ST . 01.03.00,,ROBOTY FUNDAMENTOWE” 

Kod CPV 45262210-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 

z wykonaniem robot fundamentowych w ramach Budowy budynku warsztatów szkoleniowych wraz z 
pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, higieniczno-sanitarnymi i magazynowymi dla potrzeb 
Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz Wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 

Robót, które są zlecone i objęte kontraktem, polegających na wykonaniu fundamentów. 

1.3. Zakres robot objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

robót fundamentowych, wraz z zabezpieczeniem wykopów oraz zabezpieczenie przed napływem wody lub 
jej usunięciem. Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe względem istniejącego poziomu terenu. 

Zasypki obejmują zasypanie wykopów i wykonanie nasypów na odcinkach przyległych do fundamentów i 
ścian oporowych. 

           1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w ST 00.01.00. 

1.4.1. Fundament 
śelbetowy, element konstrukcji posadowienia budowli 

1.4.2. Wykop średni 
Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.3. Wskaźnik róŜnorodności U 
Wielkoś charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych. 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie zagęszczonego do 

maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ds. 

1.4.5. Wilgotność optymalna gruntu 
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 

uzyskuje maksymalną gęstość objętościową 

1.4.6. Zasypka 
Grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniŜej poziomu terenu po wybudowaniu 

konstrukcji, dla której wykonano wykop. 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
1.NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów wykorzystania jej do 
budowy, a szczególnie czy posiada rysunki detali i szczegółów projektowych. W przypadku ich braku najeŜy 
zadąć ich uzupełnienia od Inwestora ( Projektanta), który jest zobowiązany do ich dostarczenia (Prawo 
BudowlaneArt.20 ust.1 pkt.3,3a,4). 
2. KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację inwestora ,,Do realizacji”. O jakiejkolwiek 

wątpliwości stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletność brak detali, wątpliwe rozwiązania, 
rozwiązania stwarzające zagroŜenie bezpieczeństwa budowli) naleŜy bezwzględnie informować inwestora 

3’Kaśdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.), które chce 
wprowadzić Wykonawca - wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu. 
4.Podwykonawca na etapie składania do GW oferty ( a najpóźniej przed przystąpieniem do wykonywania robót), 
musi podać w formie pisemnej detale rozwiązań technicznych, ( jeśli nie są podane w projekcie) - połączenia, 
newralgiczne elementy itp.Te rozwiązania muszą być na tyle szczegółowe, aby moŜna rozliczyć Podwykonawcę 
z zakresu robót, a takŜe jednoznacznie rozliczyć go w okresie gwarancyjnym, ( jakość prac). Kierownik 
kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiązania uzgodnić Inwestorem ( Inspektor 
Nadzoru) i Projektantem. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00’01.00 
,,Wymagania ogólne”” 
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Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są grunty rodzime, 
jeŜeli tyko spełniają warunki, Ŝe nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, 
odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyŜej 100 mm. Obszary 
zasypania o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione betonem klasy B 10 lub 
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. Do wykonania nasypów naleŜy stosować grunt o uziarnieniu 
mieszanym (piasek średni, piasek gruby, Ŝwir) z udziałem frakcji poniŜej 0,06mm nie większym niŜ 15% 
wagowo. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji podpierających lub 
rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-D-
95017 i PN-D-96000. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne”. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy uŜyciu 
odpowiedniego do wykonywania robot ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
UŜyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie Wymaganej wydajności dla 
umoŜliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią ST. W przypadku, gdy stan 
techniczny lub parametry robocze uŜywanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub 
uzyskania 
wymaganej jakości robot, Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać zmiany stosowanego sprzętu. System 
odwodnienia wykopów zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne” . Materiały mogą być 
przewoŜone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały naleŜy rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru lub na odkład słuŜący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku 
przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóŜa skarpy odkładu od 
górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niŜ 3,0m, 
b) na gruntach nieprzepuszczalnych. nie mniej niŜ 5,0m. 
Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie skarpy wykopu zabezpieczonej ścianką szczelną naleŜy, 
przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w skarpy wykopu. 
Załadunek, transport,  rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się 
tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 
Wyboru środków transportowych naleŜy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
. objętości mas ziemnych, 
. odległości transportu, 
. szybkości i pojemności Śródków transportowych’ 
. ukształtowania terenu, 
. wydajności maszyn odspajających grunt, 
. pory roku i warunkow atmosferycznych, 
. organizacji robót. 
5.WYKONANIE ROBOT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST 00’01.00. ,,Wymagania ogólne”. 
5.1. Przygotowanie robot 
5.1.1. Wymagania geotechniczne 

Roboty ziemne naleŜy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
. zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, 
. sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, 
poziom wód gruntowych i powierzchniowych, 
. stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, 
zadrzewienie itp.). 

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne naleŜy powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i 
roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 

5.1.3. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 
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JeŜeli na terenie robot ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe 
lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty naleŜy przerwać, 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzic dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku 
natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego uŜytku naleŜy 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 
fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianejw Dokumentacji Projektowej oraz w 
razie natrafienia na grunt nienośny, robotyz iemne naleŜy przerwać i powiadomić Inspektora 
Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 

Przed przystąpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien przejąć od Inspektora 
Nadzoru punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie ST 04.01.00. Stałe punkty pomiarowe powinny być tak 
usytuowane, wykonane i zabezpieczone, Ŝeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez 
wodę, mróz, roboty budowane itp. ochrona przyjętych punktów stałych naleŜy do Wykonawcy 
robot. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych naleŜy je odtworzyć. W przypadku 
przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej projektowanego 
poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

5.1.5. Odwodnienie terenu 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności Ŝeby było zapewnione łatwe i 
szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w kaŜdej fazie robot. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia 
mruntów w innych miejscach, wykonywanych robot ziemnych ani powodować szkód na terenach 
sąsiednich. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umoŜliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robot. od strony 
spadku terenu powinny być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 

5.1.6. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku konieczności wykonywania robot ziemnych w okresie obniŜonych temperatur, 
roboty te naleŜy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowanej 
pt. ,,Wytyczne wykonywania robot budowano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur,,. 
Przez pojęcie -obniŜonej temperatury’, naleŜy rozumieć temperaturę otoczenia niŜszą niŜ +5.C. 

5.1.7. Wymiary wykopów fundamentowych 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów 
budowli w planie, głębokości wykopów  rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do 
konieczności i moŜliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. 

5.1.8. Zabezpieczenie ścian wykopu 
5.1.9. W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych naleŜy przestrzegać, Ŝeby: 

a) Górne krawędzie profili wystawały na wysokość 10-15 cm ponad teren, 
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami w przypadku przewidywanego ruchu przy 

wykopie lub w zasięgu 
pracy Ŝurawl, 

d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach, co 30 m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych na|eiy sprawdzac okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie 
po wystąpieniu czynnikow niekorzystnych (duŜe opady atmosferyczne, mroz itp.). Rozbiorka 
zabezpieczen ścian wykopów powinna byc prowadzona. W miarę wykonywania zasypki pozostawienie 
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej nie ma moŜliwości jej usunięcia lub, gdy 
wydobywanie elementów obudowy 
zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, 
lub, gdy przewiduje to 
Dokumentacja Projektowa. 
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5.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty w gruncie spoistym 

Struktura gruntow spoistych moŜe byÓ łatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnych za 
pomocą koparek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu z tych 
względow przy gruntach spoistych naleŜy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, 
poruszające się poza obrębem wykopu przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest 
przestrzeganie następujących zasad. 
Wykopy naleŜy chronić przed dopływem wody opadowej. Nie moŜna pozwalać na gromadzenie się 
wody w wykopie dlatego naleŜy odpompowywać lub odprowadzać wodę grawitacyjnie równieŜ w 
czasie przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów.W przypadku 
wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn poruszających się wewnątrz wykopu naleŜy 
pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i 
warstwę tę usunąć ręcznie lub za pomocą maszyn poruszających się poza granicami wykopu. W 
gruntach spoistych niezaleŜnie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca się pozostawić 
nienaruszoną warstwę grubości 40 do 50 cm zabezpieczyć ją tymczasowym zamaszeniem i usunąć ją 
ręcznie moŜliwie na krótko przed przystąpieniem 
do wykonywania fundamentu. Bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu naleŜy ułoŜyć 
beton wyrównawczy w celu zabezpieczenia podłoŜa przed namakaniem wodą opadową. 

5.3. Wymiana gruntu 

W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia przewiduje się wymianę 
gruntu. Usunięty grunt naleŜy: zastąpić betonem klasy B 10 lub piaskiem stabilizowanym cementem. 
Wymagania i rozliczenie wg ST 01.03.00. 

5.4. Składowanie ukopanego gruntu 

Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moŜe być stosowane: 

a) bez zabezpieczenia jego ścian, jeŜeli zostanie zachowana minimalna odległość, przy której nie zachodzi 
obawa 
Obsuwania się gruntu, 

b) bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw 
obsunięciu się gruntu. 

5.5. Wykonanie fundamentów 

Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, w którym są podawane 
Wymagania dotyczące zarówno warunków posadowienia, jak teŜ rozwiązania konstrukcji 
fundamentów. 
Roboty zbrojeniowe wykonać wg ST 01.02.00 ROBOTY ZBROJENIOWE, deskowanie i 
betonowanie wykonać wg ST 01.03.00 ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE 
Roboty te moŜna rozpocząć dopiero po odbiorze podłoŜa gruntowego. oznacza to, Ŝe po wykonaniu 
wykopu pod fundamenty(zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych) naleŜy sprawdzić 
zgodność rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. odbioru podłoŜa dokonuje 
się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłoŜu, np: 
wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiór powinien być przeprowadzony przed 
ułoŜeniem podsypki piaskowo-Ŝwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych 
warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw wyrównawczych 
naleŜy przeprowadzić dodatkowo po ich ułoŜeniu. Do wykonania warstw wyrównawczych, podsypek 
odsączających pod fundamentami, posadzkami pomieszczeń podziemnych przy wymianie gruntów 
słabych itp. powinny być stosowane  Ŝwiry, pospółki  i piaski bez zawartości ziarn pylastych i części 
organicznych. Odbioru podłoŜa dokonuje się komisyjnie w trudniejszych sytuacjach - z udziałem 
autora dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w protokóle 
oraz zapisem w dzienniku budowy. NaleŜy dodać, Ŝe w celu ochrony struktury 
gruntu w dnie wykopu naleŜy wykop wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej o co 
najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, 
zaleŜnie od rodzaju gruntu. Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej niŜ projektowana naleŜy jako 
uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) stabilizowaną 
spoiwem podsypkę piaskowo-świrową, warstwę betonu (tzw. chudego betonu) itp.Gdy podsypka 
piaskowo-Ŝwirowa ma grubość większą niŜ 200 mm, naleŜy ją układać warstwami i kaŜdą warstwę 
zagęszczać, JeŜeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów 
połoŜonych blisko siebie, to roboty ziemne naleŜy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje 
posadowione głębiej. odbiorowi podlegają równieŜ fundamenty. Sprawdza się prawidłowość ich 
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usytuowania w planie, poziom posadowienia prawidłowość wykonania robót ciesielskich, 
zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów 
nie powinny być większe niŜ 20 mm, a 
jeŜeli fundamenty słuŜą jako opar-1 cie słupów Ŝelbetowych prefabrykowanych oraz elementów 
wielkowymiarowych - nie większe niŜ 5 mm. odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie 
nie mogą przekraczać wartości podanych w projekcie. Fundamenty są wykonywane w odpowiednich 
deskowaniach. Deskowania indywidualne ław bądź stop fundamentowych wykonuje się z tarcz 
zbijanych z desek grubości 25 mm usztywnionych nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 
mm. 

5.6. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robot. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich 
dno powinno być oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w 
przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być uŜyty grunt rodzimy wydobyty z 
zasypywanego wykopu, nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, 
korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów.  Grunt uŜyty do zasypania wykopów 
powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt 
wokół wykopu. KaŜda warstwa gruntu powinna być zagęszczana. Grubość zagęszczanych warstw 
winna wynosić: 
. przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m, 
. przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi. max 0,4m, 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany 
ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a 
wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik odkształcenia gruntu nasypowego powinien być równy 
wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnośc gruntu zagęszczanego w danej warstwie 
winna być zbliŜona do wilgotności optymalnej. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla 
uzyskania równomiernegowskaźnika naleŜy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
- warstwę  nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Wykopy wokół fundamentów naleŜy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby na terenie 
przyległym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki naleŜy kształtować tak,  aby zostało odtworzone 
ukształtowanie terenu istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy fundamentów. 

5.7. Wykonywanie nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które 
określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania 
naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
. nasyp naleŜy wykonywać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości; 
. grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju 
gruntu i sprzętu 
. uŜywanego do zagęszczania; 
. przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego 
wykonania 

warstwy 
. poprzedniej. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu ls nie powinien być mniejszy niŜ: 
- 1.02. dla górnej warstwy nasypu grubości 0,20m, 

- 1.02 dla warstwy do głębokości 1,20m w środkowej części nasypu na połowie jego szerokości, 
-0.95-dla warstw poniŜej 1,20m  i do głębokości 1,20m w częściach skrajnych nasypu. 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą 
oznaczania wskaźnika zagęszczania lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205. JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliŜona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W 
przypadku gdy wilgotność ta wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu naleŜy 
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polewać wodą. JeŜeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być 
osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być 
wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu moŜna 
przyjmować orientacyjnie; dla pospółki i Ŝwirów =10% Pzy zagęszczaniu gruntu nasypowego naleŜy 
przestrzegac 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 zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszyć i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, poniŜej której nie jest moŜliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Wykonywanie nasypu naleŜy przerwać w 
czasie duŜych opadów śniegu, przed wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego 
nasypu. 
5.8. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 

Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie 
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemoŜliwości jej usunięcia lub gdy 
wydobywanie elementów obudowy zagraŜa bezpieczeństwu pracy albo stwarza moŜliwości uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewidują to rysunki. 

5.9. Rekultywacja terenu 

Wykonywanie zasypek naleŜy zakonczyć ułoŜeniem warstwy gleby o grubości podobnej do istniejącej na 
przyległym terenie. Następnie naleŜy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych dobranych do 
warunków jakie występują na przyległym terenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.0.1.00. „Wymagania ogólne” 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, w tym celu naleŜy wykonać 
pobieŜny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizowania wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 oraz BN-
83/8S36-02. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać 
następujące sprawy: 

. zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

. roboty pomiarowe, 
-  rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
. odwadnianie wykopów, 
. wymiary wykopów, 
. zabezpieczenie wykopów. 
6.1. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu 

Badanie przydatności gruntu do budowy nasypu naleŜy przeprowadzić na próbkach pobranych z kaŜdej parii 
przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła. W badaniu naleŜy określić wg PN-B-O4481: 
. skład granulometryczny, 
. zawartość części organicznych, 
. wilgotność naturalną, 
. wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

. granicę płynności, 

. kapilarnośc bierną wg PN.B-04493. 
6.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek i nasypów 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
. odwodnienia kaŜdej warstwy, 
. grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek i nasypów 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is 
z wartościami podanymi w yŜej oznaczenie wskaźnika zgęszczenia naleŜy przeprowadzić według BN-77/8931-
12. Zagęszczenie naleŜy kontrolować zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie rzadziej niŜ raz w 
trzech punktach dla kaŜdej 1warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona 
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przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w 
dokumentach kontrolnych, przeprowadza się obliczając średnią arytmetyczną wszystkich wartości ls 
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieŜącej kontroli Robót ziemnych. 
Zagęszczenie nasypu uznaje się za zgodne z Wymaganiami, jeŜeli spełnione będą warunki: 
. 2/3wyników badan uŜytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia a pozostałe wyniki nie 
powinny odbiega o więcej niŜ 5o/o (ls) od wartoŚci wymaganej; 
. Is. średnie nie mniej niŜ Is - Wymagane. 
6.4. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
. prawidłowości wykonania skarp, 
. szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z pochyleniem określonym w 
Dokumentacji Projektowej. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 
7.OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru Robot podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne”. 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość robot określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01.00. ,,Wymagania ogólne”. 

8.1. Program badań 
Przy odbiorze robot ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania 
. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
. sprawdzenie odwodnienia terenu, 
. sprawdzenie wykonanych wykopów. 

Badania naleŜy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót Badania w czasie odbioru 
częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemoŜliwy. 
Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i koncowych Roboty 
zanikające naleŜy wpisać do Dziennika Budowy 
8.2. Opis badań 

Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Projektową oraz 
stwierdzeniu ich zgodności z ST przez oględziny oraz pomiar z dokładnością do 10,0cm. odbiór koncowy. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
b) dziennik budowy, 
c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
d) wyniki badan kontrolnych betonu, 
e) protokoły z odbioru robót zanikających ( fundamentów, zbrojenia elementów ), 

f ) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ 
na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, Wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robot obejmuje ocenę: 

a) prawidłowości połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np: szczelin 

dylatacyjnych, jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń  

c) łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5o/o całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konśtrukcjach cienkościennych nie większa niŜ 1%; lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu, 

d) zbrojenie główne nie moŜe być odsłonięte. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcii betonowych i Ŝelbetowych . 
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8.3. Ocena wyników badań 

JeŜeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne naleŜy uznać za zgodne 
z Wymaganiami ST.W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich 
część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami . W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty ziemne do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy nie są obowiązkowe - za wyjątkiem: 

1. Wymienionych -. jako obowiązujące -w Załączniku n11 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 
kwietnia 2004 r(Dz.U. Nr 109 poz 1156) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 - jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 

9.1.. Normy 
PN-8-02480                              Grunty budowlane. określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-8-06050                              Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
BN-8932-01                              Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02                              Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-8931 -12                             Drogi samochodowe. oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 
PN-D-95017                    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
PN-D-96000                             Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714i37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. oznaczanie kapilamości biernej. 
9.2. . lnne dokumenty 
[1]Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992. 

[2] Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 1998. 
[3] Pyrak S.: Projektowanie konstrukcjiz betonu. WSIP, Warszawa 1995.- 
[4] Rowinski L., Kobiela M., SkarzynskiA.:Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, 
Warszawa 1986 
[5] Stosowanie cementu powszechnego uŜytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 
1 998. 
[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom 1 Budownictwo ogolne, 
częśc 1 i 2’ 
Arkady,Warszawa 1990 
[7] Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach Ŝelbetowych. Instytut Techniki Budowanej, 
Warszawa 1984 
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[8]Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletów zbrojeniowych w konstrukcjach Ŝelbetowych. Instytut 
Techniki Budowlanej, 
Warszawa 1989 
[9] Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych’ Instytut badawczy Dróg i Mostów, zeszyt 1-25 
Wytyczne wykonywania 
robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
1988. 
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ST - 01.04.00 ,,ROBOTY ZBROJENIOWE” 
Kod CPV 45262310-7 
1 . WSTĘP 

1.1. PrzedmiotSpecyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robot, które są zlecone i objęte kontraktem, polegających na wykonaniu zbrojenia. 

1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektów 
budowlanych. Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie Robót związanych z przygotowaniem zbrojenia, montaŜem zbrojenia,  
kontrolą jakości robot i materiałów. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy podpór i murów, 
konstrukcje ustrojow  nośnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki projektu dostarczanej w kręgach oraz druty, 
przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań 

1.4.2. siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia złoŜone z prętów podłuŜnych i poprzecznych, 
połączonych za pomocą, zgrzewania 

1.4.3. spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi e|ementami stalowymi za pomocą spawania lub 
zgrzewania 

1.4.4. cięgna spręŜające - druty, sploty pręty lub ich wiązki ze stali o wysokiej wytrzymałości 
przeznaczone do spręŜania konstrukcji 

1.4.5. klasa stali - określanie własności mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w 
konstrukcjach Ŝelbetowych, wyraŜone literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku 
uzupełnioną literą N) PRZYKŁAD - A-III 

1.4.6. charakterystyczna granica plastyczności stali zbrojeniowej - gwarantowana wyraźna granica 
plastyczności stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartość napręŜenia odpowiadającego odkształceń i 
u trwałem u stali zbrojeniowej 0,2 % 

1.4.7. obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej - wartość uzyskana w wyniku 
podzielenia charakterystycznej granicy plastyczności stali zbrojeniowej przez częściowy 
współczynnik bezpieczeństwa dla stali zbrojeniowej. 

1.4.8. wytrzymałość charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciąganie - gwarantowana 
wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie, nie większa niŜ 1,35 charakterystycznej granicy 
plastyczności 

1.4.9 charakterystyczna granica plastyczności stali spręŜającej - gwarantowana wartość napręŜenia 
odpowiadającego odkształceniu trwałemu stali spręŜającej 0,1 % 

1.4.10. obliczeniowa granica plastyczności stali spręŜającej - wartość uzyskana w wyniku podzielenia 
charakterystycznej granicy plastyczności stali spręŜającej przez częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa dla stali spręŜającej. 

1.4,11. wytrzymałość charakterystyczna stali spręŜającej na rozciąganie - gwarantowana wytrzymałośc stali 
spręŜającej na rozciąganie 
1.4,12. Częściowy wspołczynnik bezpieczenstwa dla stali - wspołczynnik uwzględniający moŜliwość 
występowania niŜszej granicy plastyczności stali niŜ charakterystyczna granica plastyczności, a takŜe odchyłki 
wymiarow przekroju pręta i e|ementu konstrukcji (nie większe jednak od dopuszczalnych) 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów wykorzystania 
jej do budowy, a szczególnie czy posiada rysunki detali szczegółów projektowych. W przypadku ich 
braku naleŜy ządać ich uzupełnienia od Inwestora (Projektanta), który jest zobowiązanydo ich 
dostarczenia (Prawo Budowlane Art.20 ust.1. pkt.3, 3a.4). 
2.KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację Inwestora ,,Do realizacji”. o 
jakiejkolwiek 
wątpliwości stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletność, brak detali, wątpliwe 
rozwiązania, rozwiązania stwaŜające zagroŜenie bezpieczenstwa budowli) naleŜy bezwzględnie 
informować Inwestora 
3.KaŜdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.) które chce 
wprowadzić Wykonawca - wymagają pisemnej zgody lnwestora i Autora Projektu. 
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4.Podwykonawca na etapie składania do GW oferty ( a najpóźniej przed pzystąpieniem do wykonywania 
robot), musi podać w formie pisemnej detale rozwiązań technicznych (jeśli nie są podane w projekcie). 
Połączenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwiązania muszą być na tyle szczegółowe, aby moŜna 
rozliczyć Podwykonawcę z zakresu robót, a takŜe jednoznacznie rozliczyć w w okresie gwaranćy1nym ( 
jakośc prac). Kierownik kontraktu pzy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiązania uzgodnić 
Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadac wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny byc dostarczane w kręgach |ub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, 
numer wytopu i znak obróbki cieplnej oraz posiadać atest hutniczy 

2.2. Wymagania szczegołówe dla materiałow 
2.2.1. Stal zbrojeniowa rodzaje stali zbrojeniowej 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 – wymagania ogólne 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki. prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące uzządzenia. Urządzenia i maszyny 
do prostowania prętow cienkich /walcówki/ oraz do prostowania prętów cienkich dostarczanych w 
odcinkach prostych, urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, urządzenia do 
kształtowania , prętów zbrojeniowych, urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów 
zbrojeniowych 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00 00.00 ,,Wymagania ogólne” 
4.2. Składowanie materiałów 

Stal zbrojeniową naleŜy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. odgięte pręty 
zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób niepowodujący 
ich uszkodzenia i pomieszania. Druty Składowane byc winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, 
posortowane wg wymiarów i gatunków 
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5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00 00.00  

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Zbrojenie elementów Ŝelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, 
wyposaŜonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy bądz na 
terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Dostarczona stal 
zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna byc na budowie składowana na placu 
magazynowym, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź. Przenośnych 
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wo|no układać tej stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe 
naleŜy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa s i ę na placu 
magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka 
zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaŜ 

5.2.1. Czyszczenie prętów 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w 
konstrukcji. NaleŜy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp. a 
takŜe łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy, niełuszczącej się nie jest szkodliwy) W celu usunięcia farb 
olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 
zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - równieŜ papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się moŜna usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby naleŜy zastosować 
piaskowanie. Pręty, przed ich uŜyciem 
do zbrojenia konstrukcji, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać  lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, 
naleŜy zmyć wodą słodką. Sta| pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyl strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Kierownika Projektu. 

5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty uŜywane do przygotowania muszą być 
proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - naleŜy te pręty wyprostować 
przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach moŜna prostować 
przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów  przy uŜyciu 
prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się 
ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego na stole zbrójarskim z odpowiednio umocowanymi 
trzpieniami. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. oczyszczone i 
wyprostowane pręty tnie się na odcinki otulin wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu noŜyce ręczne, a takŜe (zwłaszcza w przypadku prętów 
większych średnic) noŜyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. NoŜycami mechanicznymi moŜna 
przecinać jednocześnie więcej niŜ jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się noŜyce 
hydrauliczne przewoźne. Cięcia moŜna równieŜ przeprowadzć przy uŜyciu mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Promienie gięcia prętów wg wytycznych PN8-03264. Wymiaru prętów odgiętych podano wzdłuŜ 
zewnętrznych krawędzi pręta.  Dla strzemion obowiązują wymiary liczone po wewnętrznej krawędzi 
pręta. 
Wewnętrzna Średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Pocięte pręty są 
następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty moŜna wyginać 
ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane W blacie stołu zbrojarskiego lub 
za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych . MoŜna przy tym jednocześnie 
wyginać więcej niŜ jeden pręt. Wygięte pięty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w 
deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów 
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moŜna montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki 
lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je 
zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się 
i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy 
szkielet wstawia się w deskowanie. Zbrojenie płyt moŜna układać od razu w deskowaniu. Najpierw na 
deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i 
rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu, łączy pręty 
rozdzielcze 
usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na 
końcu pręty u góry płyty Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej 
stronie deskowania wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając 
od spodu, łączy z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów 
wystających z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z 
projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się załoŜyć na pręty 
specjalne krąŜki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie 
lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane i spawane 
są sztywne. W deskowaniu moŜna pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych zgrzewarek. W 
zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uŜywa się 
zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej moŜna łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu róŜnego rodzaju spawarki. Pręty naleŜy wiązać wyŜarzonym drutem o 
średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyŜowe albo 
martwe.Zbrojenie elementów Ŝelbetowych powinno składać się, jeśli to moŜliwe z prętów 
nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. JeŜeli ten 
warunek nie moŜe być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub 
zacisków mechanicznych. Dopuszcza się teŜ łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia 
prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. 
Rodzaje połączeń spajanych i sposoby 
ich wykonania są podane w PN.B-03264:2002. 

5.3. MontaŜ zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą, co najwyŜej nalotem 
niełuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, ktora była wystawiona na działanie 
słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu Ŝelbetowego jak podano w projekcie. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i 
podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejnośc robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą 
umoŜliwiały dalszy montaŜ zbrojenia. Zbrojenie naleŜy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie 
powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas betonowania izagęszczania mieszanki . 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej SkrzyŜowania prętów 
naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy 
średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

5.4. Zasady zbrojenia elementów 
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych moŜna ogólnie podzielić na nośne (nazywane teŜ głównym) i 
uzupełniające 
Gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie 
uzupełniające stosowane jest jako technologiczne 
5.4,1. Słupy 
Słupy są projektowane i wykonywane, jako nieuzwojone, o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, 

5.4.1.1 Zbrojenie słupów nieuzwojonych 
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Zbrojenie podłuŜne słupów nieuzwojonych powinno składać się co najmniej z takiej liczby prętów, aby w 
kaŜdym naroŜu znajdował się jeden pręt, resztę prętów naleŜy rozmieszczać na obwodzie, w odstępach 
nieprzekraczających 400 mm.  Całkowity przekrój zbrojenia podłuŜnego poza zakładami powinien być nie 
większy niŜ 4% powierzchni przekroju słupa. Do zbrojenia podłuŜnego słupów naleŜy stosować pręty o 
Średnicy odlzdo40mm’WsłupachprefabrykowanychmoŜnastosowacprętyośrednicyniemniejszej 
niŜ10mm.Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niŜ 0,2 średnicy zbrojenia podłuŜnego i wynosić nie 
mniej niŜ 4,5 mm. Rozstaw strzemion powinien być nie większy niŜ: 

. 15 d zbrojenia podłuŜnego, gdy sumaryczny stopień zbrojenia słupa jest nie większy niŜ 3%, 

. 10 d zbrojenia podłuŜnego, gdy sumaryczny stopień zbrojenia słupa jest większy niŜ 3%, 

. najmniejszy wymiar poprzeczny słupa lub jego średnica 

. 400 mm 
Stosowanie strzemion pojedynczych jest dozwolone tylko w tych przypadkach, w których wymiary boków słupa 
są nie większe niŜ 450 mm, przy liczbie prętów zbrojenia podłuŜnego z kaŜdej strony nie większej niŜ cztery.  W 
innych przypadkach naleŜy stosować strzemiona podwójne. JeŜeli stopień zbrojenia słupa jest większy niŜ 3%, 
strzemiona podwójne NaleŜy stosować bez względu na wymiary przekroju poprzecznego słupa. Słupy uzwojone 
zbroi się zgodnie z zasadami podanymi w PN-B.O3264-2002. Rozstaw strzemion powinien być zmniejszony W 
następujących przypadkach: 
. na długości zakładu prętów zbrojenia podłuŜnego - do 1|2 rozstawu podstawowego 
. w miejscach zmiany przekroju słupa, na długości równej większemu wymiarowi przekroju - do ½ rozstawu 
podstawowego, 
. przy koncach słupów prefabrykowanych - na długości równej większemu wymiarowi przekroju – do 
1/3rozstawu podstawowego. 

  
5.4,2. Zbrojenie płyt 
Średnica prętów stosowanych do zbrojenia płyt powinna być nie mniejsza niŜ 4,5 mm. W przypadku siatek 
zgrzewanych dopuszcza się stosowanie drutów o średnicy 3mm. Do podpory naleŜy doprowadzic bez odgięc nie 
mniej niŜ 1/3 dolnych prętów potrzebnych w przęśle i nie mnie niŜ 3 pręty na 1 m szerokości przekroju. 
JeŜeli na podporze nie występują warunki zapewniające swobodę obrotu przekroju, naleŜy zastosować 
odpowiednie zbrojenie górne. 
Pręty rozdzielcze powinny mieć rozstaw nie większy niŜ  300 mm oraz nośność nie mniejszą niŜ: 
. 1/10 nośności zbrojenia głównego przy obciąŜeniu równomiernie rozłoŜonym, 
. ¼ nośności zbrojenia głównego przy obciąŜeniu równomiernie rozłoŜonym i obciąŜeniu siłami skupionym iw 
przypadku gdy momenty zginające wywołane obciąŜeniami skupionymi są nie większe niŜ 50%, momentów 
całkowitych. W przeciwnym przypadku zbrojenie prostopadłe do zbrojenia głównego naleŜy odpowiednio 
obliczyć. W przypadku otworów występujących w polu płyty, obrzeŜa otworów powinny być dodatkowo 
zbrojone. JeŜeli wymiary otworu nie przekracza ¼  obliczeniowej rozpiętości płyty, zaś obliczeniowe obciąŜenie 
płyty ponad cięŜar własny jest nie większe niŜ 10 kN/m’, przekroj zbrojenia obrzeŜnego powinien być  nie 
mniejszy niŜ przekrój zbrojenia przypadąjącego na szerokość otworu.  W przeciwnym przypadku wzmocnienie 
płyty przy otworze naleŜy zaprojektować w postaci wymianów.  Przy przyjęciu wymianów jako belek ukrytych 
w grubości płyty, ich szerokość nie moŜe przekraczać 4 grubości płyty. W płycie ze zbrojeniem głównym 
ułoŜonym równolegle do podpory, ktorą stanowi belka lub ściana, naleŜy zastosować dodatkowe zbrojenie 
górne, prostopadłe do tej podpory, o nośności nie mniejszej niŜ 1/3 nośności zbrojenia głównego płyty i nie 
mniejszej niŜ 40 kN/m długości podciągu. Zbrojenie to powinno być wpuszczone w płytę na długość nie 
mniejszą niŜ 1|4 obliczeniowej rozpiętości płyty po kaŜdej stronie podpory licząc od jej krawędzi Jednocześnie 
zbrojenie główne płyty w paśmie o szerokości równej ¼ obliczeniowej rozpiętości płyty przylegającym do tej 
podpory, moŜna zredukować do połowy. 
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5.4.2.’l Zbrojenie na przebicie 
Zbrojenie płyt na przebicie powinno składać się ze strzemion pionowych lub ukośnych, zamkniętych lub inaczej 
dobrze zakotwionych przy obydwu powierzchniach płyty lub z prętow odgiętych 

 
5.5. Zbrojenie belek 
Średnica podłuŜnych prętów rozciąganych nie powinna być mniejsza niŜ: 

. 8 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy, 

. 5,5 mm - w belkach prefabrykowanych. 
Średnica podłuŜnych prętów ściskanych nie powinna być mniejsza niŜ: 

. 12 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy, 

. 10 mm - w belkach prefabrykowanych. 
Zbrojenie podłuŜne belek naleŜy kształtować tak, aby w kaŜdym przekroju mogło przenieŚć siły rozciągające od 
momentu zginającego i siły poprzeczną. W belkach Ŝelbetowych co najmniej 1/3 prętów zbrojenia dolnego 
potrzebnych w przęśle i nie mniej niŜ dwa pręty powinny być doprowadzone bez odgięć do podpory. 
W belkach Ŝelbetowych , w których dopuszcza się zarysowanie, jeŜeli wysokość przekroju belki jest większa niŜ 
700 mm’ przy powierzchniach bocznych naleŜy umieszczać podłuŜne pręty konstrukcyjne o średnicy nie 
mniejszej niŜ 8 mm w rozstawie nie większym niŜ 350 mm. JeŜeli w belce zastosowano pręty ściskane, 
potrzebne ze względów obliczeniowych rozstaw strzemion powinien być nie większy niŜ 15 średnic tego 
zbrojenia. W belkach prostokątnych nie połączonych z płytami, naleŜy stosować strzemiona zamknięte. W 
belkach o szerokości większej niŜ 350 mm, zbrojonych w strefie rozciąganej więcej niŜ trzema prętami, naleŜy 
stosować  strzemiona czteroramienne. W elementach skręcanych naleŜy stosować strzemiona zamknięte  łączone 
na zakład o długości równej co najmniej 30 średnic. Rozstaw strzemion powinien ponadto spełniać podane 
wyŜej warunki dla elementów zginanych. Uzwojenia o kierunku zgodnym z kierunkiem skręcania. Rozstaw 
prętów uzwojenia powinien być nie większy niŜ mniejszy bok Przekroju prostokątnego. 

5.6. Zasady BHP 
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Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od strony 
nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu naleŜy oddzielić siatką o wysokości 1m o 
oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta noŜycami naleŜy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole 
zbrojarskim. Cięcie noŜycami prętów o średnicy większej niŜ 20mm jest zabronione. Przy mechanicznym 
cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej, niŜ 50cm od noŜyc tnących Pręty o 
średnicy większej, niŜ 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej 
giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. Zabronione jest przebywanie 
pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuŜ wyciąganego pręta w czasie prostowania zbrojenia. 
Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest zabronione 

5.7. Instalacja odgromowa 
Jako uziemienie budynku wykorzystane są elementy zbrojenia poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych. Jako przewody odprowadzające naleŜy wykorzystywać bednarkę stalową przyspawaną 
do zbrojenia głównego elementów. Przewody odprowadzające naleŜy rozmieszczać równomiernie na 
obwodzie obiektu wg wskazań dokumentacji projektowej. Zwody oraz przewody uziemiające łączyć ze 
słupami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzające) poprzez specjalnie przyspawane marki. NaleŜy je 
przyłączyć do systemu uziemień . System uziemień przewiduje się naturalny z wykorzystaniem dolnego 
zbrojenia ław i stop fundamentowych.  Do zbrojenia w/w naleŜy przyłączyć bednarkę stalową ktorą 
naleŜy wyprowadzi  dla - uziemiania punktu ,,N” systemu elektroenergetycznego, - uziemiania punktu 
,,PE” systemu elektroenergetycznego, -głównej szyny wyrównawczej i szyn połączeń wyrównawczych 
miejscowych, -  ziemianiafunkcjonal|nego systernów komputerowych i telekomunikacyjnych, -podszybie 
dźwigów, - połączenia metalowych elementów konstrukcji  i elewacji budynku, - przy ławie 
fundamentowej naleŜy ułoŜyć płaskownik stalowy, tworzący siatkę ekwipotencjalną, połączony z 
systemem uziemień naturalnych. Uziomy naleŜy łączyć przez spawanie lub inny  
sposób pewnego połączenia w rozumieniu środki ochrony uziomów przed korozją.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli i jakości Robót podano w ST 00 00.00 ,,Wymagania ogólne”.  

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy 
6.2.1. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

. oględziny 

. badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

. badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 

. badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 
Dostarczoną na budowę partię stali naleŜy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma 
zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. Kontrola jakości Robot wykonania zbrojenia polega na 
sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi. 

6.3. Tolerancje cięcia, gięcia i montaŜu zbrojenia 
Tolerancje cięcia i gięcia i montaŜu zbrojenia powinny spełniać wymagania podane poniŜej: 

6.4. KontroIa jakości robót zbrojarskich 
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Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby 
nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do 
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia Wymaganego otulenia prętów betonem 
stosować naleŜy róŜnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. obecnie szkielety 
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułoŜonego zbrojenia z projektem oraz Wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, 
jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw 
strzemion, połoŜenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i 
jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniŜej. odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie 
naleŜy odnotować w dzienniku budowy. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

 
 

7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 00.00 ,,Wymagania ogólne” 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kg (kilogram). 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj . łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali 
uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się 
teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji Projektowej’ 
8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robot 
8.1.1. ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00 00.00 ,,Wymagania ogólne” 
8.1.2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
. sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-932’1 5, 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-H -93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg PN-EN 10002.1 + Ac 1:1998, 
- próba zginania na zimno wg PN-H-O4408. 
- kontrolę usytuowania zwodów instalacji odgromowej w poszczególnych elementach. 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wązki. Próbki naleŜy pobrać z roŜnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
liczba uszkodzonych skrzyŜowań  na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej  ich liczby na tym 
pręcie, róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać  0,5 cm, róŜnice w rozstawie 
strzemion nie powinny przekraczać 12 cm. 
Uwaga: 
Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia głównego elementów stalowych stanowiących 
zabezpieczenie odgromowe obiektu w trakcie realizacji muszą być na bieŜąco aktualizowane i odbierane 
kaŜdorazowo przez lnspektora Nadzoru Robót Etektrycznych. Z odbiorow naleŜy sporządzić protokoły 
zawierające niezbędne pomiary rezystancji dla poszczególnych elementów przed ostatecznym odbiorem robót 
zbrojeniowych i wykonaniem robót betonowych. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy nie są obowiązkowe - za wyjątkiem: 



 

39 
 

1. Wymienionych - jako obowiązujące -W Załączniku nr1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r, 
(Dz. U. Nr 109. poz.1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002nr 75,poz.690. z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 - jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są ,,przywołane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiązania 

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021..1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-21994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-83/H-84017 Stal  niskostopowa trudno rdzewiejąca. Gatunki ( 
PN-86/H-840, lB Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki  
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
PN-EN.10088-|:1998 Stal odporna na korozję. Gatunki 
PN-EN.1O088-3:1999 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, 

walcówki i 
kształtowników ogólnego przeznaczenia 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN.ISO 6935-1/Ak: ,1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe Wymagania stosowane w 

kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak.1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 
PN.89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  
PN.82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji spręŜonych 
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ST.00.05.00 „ROBOTY śELBETOWE I BETONOWE” 
Kod CPV 45262300-4 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot śelbetowych i betonowych  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz Wymagania wspÓ|ne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, ktore są zlecone i objęte kontraktem w zakresie robot Ŝelbetowych i betonowych 

1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu 
1.3.2. mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, ktore są jeszcze w stanie 

umoŜliwiającym zagęszczenie wybraną metodą 
1.3.3. beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

1.3.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B3O) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. Beton k|asy 
B30 przy Rt,G= 30 MPa) 

1.3.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, ktorą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym 

1.3.6. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. FSo) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu, liczba po literze F oznacza Wymaganą liczbę cykli 
zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych 
1.3.7’Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody, liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.3.8. Klasyekspozycji - symbol literowo liczbowy (np. xA2) określa ją zagroŜenia oddziaływaniem 
środowiska na element konstrukcji wg PN-EN206-1 

1.3.9. beton stwardniały - beton, ktory jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 
wytrzymałości 

1.3.10. beton wytworzony na budowie - Beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na 
jego własny uŜytek 

1.3.11. beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie 
będącą wykonawcą. W znaczeniu niniejszej normy betonem towarowym jest równieŜ: 
. beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy; 
. beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę. 

1.3.12. prefabrykowany wyrób betonowy - wyrób betonowy formowany i dojrzewający w miejscu 
innym niŜ ostateczne miejsce jego zastosowania 

1.3.13. beton zwykły - beton o gęstościw stanie suchym większej niŜ 2000 kg/m3, ale 
nieprzekraczającej 2600 kg/m3 

1.3.14. beton lekki - beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niŜ 800 kg/m3 i nie większej niŜ 
2000 kg/m3, Beton ten jest produkowany z zastosowaniem wyłącznie lub częściowo kruszywa lekkiego 
1.3.15’ beton cięŜki beton o gęstości w stanie suchym większej niŜ 2600 kg/m3 

1.3.1 6. beton wysokiej wytrzymałości - beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyŜszej niŜ C50/60 W 
przypadkach betonu zwykłego lub betonu cięŜkiego i beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyŜszej niŜ 
LC50/55 w przypadku betonu |ekkiego 
1.3.17. beton projektowany - beton, ktorego Wymagane właŚciwości i dodatkowe cechy są podane 

producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z Wymaganymi właściwościami i 
dodatkowymi cechami 

1.3.18. beton recepturowy M - beton, ktorego skład i składniki, jakie powinny byc uŜyte, są podane 
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie 

1.3.19. normowy beton recepturowy 
beton recepturowy, ktorego skład jest podany w normie przyjętej w kraju stosowania betonu 

1.3.20. rodzina betonow 
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grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana zaleŜność pomiędzy odpowiednimi 
właściwościami 

1.3.21. metr sześcienny betonu - ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu zgodnie z 
procedurą podaną w EN 12350.6’ zajmuje objętość jednego metra sześciennego 
1.3.22, urządzenie mieszające - urządzenie z reguły montowane na podwoziu samojezdnym i 
umoŜliiwiaj ące utrzymywanie mieszanki betonowej w stanie jednorodnym podczas transportu 

1.3.23. zarób - ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki 
lub ilość rozładowana w ciągu 1 min z betoniarki o pracy ciągłej 

1.3.24. domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w 
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu 
stwardniałego 

1.3.25. dodatek - drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości 
lub uzyskania specjalnych właściwości niniejszej normie rozróŜnia się dwa typy dodatków 
nieorganicznych: 
. prawie obojętne (typ |); 
. właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych (typ II). 

1.3.26. kruszywo - ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogą 
być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej uŜytego w obiekcie 
budowlanym 
1’3’27. kruszywo zwykłe - kruszywo o gęstości ziarn w stanie suchym > 2000 kg/m” i < 3000 kg/m3, 
oznaczaną zgodnie z EN 1097-6 

1.3.28. kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineralnego o gęstości ziarn w stanie suchym < 
2ooo kg/m3, oznaczanej zgodnie z EN 1097-6, Iub gęstości nasypowej w stanie luŜnym suchym 
<120Q kg/m”, oznaczanej zgodnie z EN 1097-3 

1.3.29. kruszywo cięŜkie - kruszywo o gęstoŚci ziarn w stanie suchym > 3000 kg/m”, 
oznaczane1zgodnie z EN 1097.6 

1.3.30. cement (spoiwo hydrauliczne) - drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu 
z wodą daje zaczyn, wiąŜący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowujący 
po stwardnieniu wytrzymałości i trwałości takŜe pod wodą 

1.3.31. całkowita zawartość wody - woda dodana oraz woda juź zawarta w kruszywie iznajdująca się 
na jego powierzchni atakŜe woda w domieszkach idodatkach zastosowanych w postaci zawiesin jak 
równieŜ woda wynikająca z dodania iodu lub naparzania 

1.3.32. efektywna zawartość wody - róŜnica między całkowitą ilością wody w mieszance betonowej a 
ilością wody zaabsorbowaną przez kruszywo 

1.3.33. współczynnik woda/cement - stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości masy 
cementu w mieszance betonowej 

1.3.34. wytrzymałość charakterystyczna 
wartość wytrzymałości, poniŜej której moŜe się znaleźć 5 % popu|acji wszystkich moŜ|iwych 
oznaczan wytrzymałości d|a danej objętości betonu 

1.3.35. powietrze wprowadzone przy napowietrzaniu 
mikroskopijne pęcherzyki powietrza, zwykle o średnicy między, 10 pm i 300 pm oraz kształcie 
sferycznym lub zbliŜonym do sferycznego, celowo wprowadzone do mieszanki betonowej podczas 
mieszania, z reguły przez zastosowanie środka powierzchniowo czynnego 

1.3.36. powietrze uwięzione - pory powietrzne W betonie, które nie powstały w wyniku celowego ich 
wprowadzenia 

1.3.37. badanie wstępne 
badanie lub badania mające na celu sprawdzenie przed podjęciem produkcji, jaki powinien być skład 
nowego betonu lub rodziny betonów aby spełnił wszystkie określone wymagania dotyczące mieszanki 
betonowej i betonu stwardniałego 

1.3.38. badanie identyczności - badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby lub 
ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji 

1.3.39. badanie zgodności - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodności betonu 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów wykorzystania jej 
do budowy, a szczególnie czy posiada rysunki detali i szczegółów projektowych. W przypadku lch braku 
naleŜy Ŝądać ich uzupełnienia od Inwestora ( Projektanta) , który jest zobowiązany do ich dostarczenia 
(Prawo Budowlane Art. 20 ust.1 pkt.3,3a, 4)’ 
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2.KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację Inwestora ,,Do realizacji.,. o jakiejkolwiek 
wątpliwości stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletność, brak detali, wątpliwe rozwiązania, 
rozwiązania stwarzające zagroŜenie bezpieczenstwa budowti) naleŜy bezwzg|ędnie informować Inwestora 

3. KaŜdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.) które chce 
wprowadzić Wykonawca. Wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu. 

4. Podwykonawcy na etapie składania do GW oferty ( a najpóźniej przed przystąpieniem do wykonywania 
robót), musi podać w formie pisemnej detale rozwiązań technicznych (jeśli nie są podane w projekcie) . 
połączenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwiązania muszą być na tyle szczegółowe , aby moŜna 
rozliczyć 

Podwykonawcę z zakresu robót ,a takŜe jednoznacznie rozliczyć go w okresie gwarancyjnym (jakość prac). 
Kierownik konłraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te rozwiązania uzgodnić Inwestorem ( 
lnspektor Nadzoru ) i Projektantem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadającym 
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z ST. Elementy stalowe do 
mocowania marek 
zakotwione w betonie winny spełnić wymogi projektowe 
2.2.. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrębnego 
projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być 
przechowywana przez wykonawcę robot i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie 
zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku 
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i 
układania w konstrukcji naleŜy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna 
być 
zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. Wymagania dotyczące mieszanki betonowej. W 
przypadku dostawy mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej Iub w urządzeniu mieszającym, 
pomiar konsystencji 
moŜna wykonać na próbce punktowej pobieranej na początku rozładunku. Próbkę punktową naleŜy 
pobrać po rozładowaniu około 0,3 m mieszanki, zgodnie z EN 12350-1. Zawartość cementu i 
współczynnik woda/cement 
Zawartości cementu, dodatku lub wody, jeśli powinny być oznaczane, naleŜy określić albo na podstawie 
wydruku z przyrządu rejestrującego skład betonu albo, w przypadku niestosowania takiego sprzętu, na 
podstawie zapisu z produkcji w powiązaniu z instrukcją dozowania. 
Współczynnik woda/cement mieszanki betonowej, jeśli powinien być oznaczany, naleŜy obliczać na 
podstawie oznaczanej zawartości cementu oraz efektywnej zawartości wody (dla domieszek ciekłych 
patrz p. 5.2.6)’ Nasiąkliwość kruszywa zwykłego i kruszywa cięŜkiego naleŜy określać zgodnie z EN 
1097-6’ Nasiąkliwość grubego kruszywa lekkiego w mieszance betonowej naleŜy określać, po 1 
godzinie, za pomocą metody podanej w EN ,1097-6, załącznik C, stosując kruszywo wstanie wilgotności 
naturalnej, zamiast Wysuszone do stałej masy. 

UWAGA 

1Zaleca się aby metody i kryteria badania drobnego kruszywa lekkiego odpowiadały postanowieniom przyjętym 
w kraju stosowania betonu. W przypadku gdy minimalną zawartość cementu zastępuje się minimalną 
zawartością (cement + dodatek) lub współczynnik woda/cement zastępuje się wspołczynnikiem woda/(cement + 
k x dodatek) albo wspÓłczynnikiem woda/(cement + dodatek), metoda badania jest odpowiednio 
modyfikowana. pojedyńcze oznaczania wartości współczynnika woda/cement nie powinny przekraczać wartości 
granicznych o więcej niŜ 0,02. Jeśli jest wymagane analityczne oznaczanie zawartości cementu, dodatku lub 
współczynnika woda/cement w mieszance betonowej, metoda badania oraz tolerancje powinny byc uzgodnione 
między specyfikującym i producentem. 
UWAGA  

2Patrz raport CEN CR 13902 “Determination of the water/cement ratio of fresh concrete”. 
Zawartość powietrza 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej, jeśli powinna byc oznaczana, naleŜy określić w betonie zwykłym i 
cięikim zgodnie z EN 12350-7, a w betonie lekkim zgodnie z ASTM C 173. Zawartość powietrza jest 
specyfikowana jako wartość minimalna. Górną granicę zawartości powietrza stanowi wyspecyfikowana wartość 
minimalna powiększona o 4% Maksymalny wymiar ziaren kruszywa Maksymlny nominalny górny wymiar 
ziaren kruszywa w mieszance betonowej, jeśli powinien być oznaczany, naleŜy zmierzyć zgodnie z EN 933-1. 
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Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa, zdefiniowany w prEN 12620:2000, nie powinien być 
większy niŜ wyspecyfikowany. 
2.2.1. Beton. 
UWAGA ocenę wytrzymałości w konstrukcji lub elemencie konstrukcyjnym zaleca się przeprowadzić na 
podstawie prEN 13791:1999N10). 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu betonu, jeśli powinna być oznaczana, naleŜy zmierzyć zgodnie 
z EN .12390-6. JeŜeli nie ma innych wskazan, wytrzymałośc na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 
badania jest oznaczana po 28 dniach. Wytrzymałość charakterystyczna betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu 
powinna być równa jej wyspecyfikowanej wartości lub większa. 
Gęstość 
W zaleŜności od gęstości w stanie suchym beton jest definiowany jako beton zwykły, beton lekki lub cięŜki 
(patrz definicje). Gęstość betonu w stanie suchym, jeśli powinna być oznaczana, naleŜy określić zgodnie z EN 1 
2390-7 . Gęstość betonu zwykłego w stanie suchym nie powinna przekraczać 2600 kg/m3. Gęstość betonu 
lekkiego w stanie suchym powinna zawierać się między wartościami granicznymi określonej klasy gęstości,  
Gęstośc belonu cięzkiego w stanie suchym powinna byc większa niŜ 2600 kg/m3.  
Wodoszczeiność 
Jeśli powinna być oznaczana wodoszczelność na próbkach do badania, metodę badania oraz kryteria zgodności 
naleŜy uzgodnić między specyfikującym i producentem. JeŜeli nie ma uzgodnionej metody badania, 
wodoszczelność moŜe być określona pośrednio z wartości granicznych dla składu betonu. ognioodporność 
Beton wykonany z kruszywa naturalnego odpowiadającego wymaganiom p. 5.1.3, cementu odpowiadającego 
wymaganiom  
2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie zbrojenia Wg warunków podanych w ST Mieszanka betonowa winna być dostarczana 
bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiące 
składować pod 
zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie powłoki 
antykorozyjnej. 

2.4. Deklaracja zgodności 

Do kaŜdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badan; wyniki badan 
dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano daną partię betonu. 

2.5. lnformacje producenta betonu dla wykonawcy 

Wykonawca moŜe wymagać informacji dotyczących składu betonu, ktore umoŜliwi ą właściwe układanie 
i pielęgnację mieszanki betonowej jak równieŜ oszacowanie rozwoju wytrzymałości. Jeśli to właściwe, 
takie informacje producent powinien podać na Ŝyczenie przed dostawą mieszanki betonowej. Na Ŝyczenie 
naleŜy teŜ przekazać następujące informacje dotyczące betonu projektowanego: 

. rodzaj i klasa wytrzymałości cementu oraz rodzaj kruszywa; 

. typ domieszek, typ i przybliŜona zawartość dodatków, jeśli są stosowane; 

. załoŜony wspołczynnik woda/cement; 

. wyniki istotnych wcześniejszych badań betonu, np. z kontro|i produkcji lub z badan wstępnych; 

. rozwój wytrzymałości; 

. pochodzenie składników. 
W przypadku betonu towarowego, mogą być równieŜ na Ŝyczenie udostępnione informacje przez powołanie 
składów betonów z katalogu, w ktorym są podane szczegóły dotyczące k|as wytrzymałości, klas konsystencji, 
wielkości zarobu oraz innych istotnych danych. 
Przy określaniu czasu dojrzewania, informacje o rozwoju wytrzymałości betonu mogą być podane albo według 
tablicy .12, albo w postaci krzywej rozwoju wytrzymałości między 2 dniem a 28 dniem dojrzewania betonu w 
temperaturze 20.C. 

 



 

44 
 

Wspołczynnik wytrzymałoŚci, charakteryzujący rozwoju wytrzymałości, jest stosunkiem średniej wytrzymałości 
na ściskanie po 2 dniach dojrzewania (fc’z) do średniej wytrzymałości na ściskanie po28 dniach dojrzewania 
(f””za), określonym na podstawie badań wstępnych lub znanych właściwości uŜytkowych betonu o 
porównywalnym składzie. W przypadku badan wstępnych próbki do oznaczania wytrzymałości powinny być 
pobierane, wykonywane, pielęgnowane i badane zgodnie odpowiednio z EN 12350.1’ EN 
12390-1, EN 12390-2 i prEN 12390-3:1999. 
Producent powinien poinformować wykonawcę o zagroŜeniach dla zdrowia mogących wystąpić w kontakcie z 
mieszanką betonową spełniającą postanowienia przyjęte w kraju stosowania mieszanki betonowej. 
Dowód dostawy betonu towarowego. Przy dostawie kaśdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien 
dostarczyc wykonawcy dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące 
informacje: 
. nazwa wytworni betonu towarowego; 
. numer dowodu dostawy; 
. data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 
. numer rejestracyjny cięzarówki iub identyfikacja pojazdu; 
. nabywca; 
. nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 
. szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 
. ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 
. deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 
. nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej  
. godzina dostawy betonu na miejsce; 
. godzina rozpoczęcia rozładunku; 
. godzina zakończenia rozładunku. 
Dodatkowo dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 
a) dla betonu projektowanego: 

. k|asę wytrzymałości; 

. klasy ekspozycji; 

. klasę zawartości chlorków; 
-  klasę konsystencji lub jej załoŜoną wartość, 
. wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 
. rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 
. typ domieszki i typ dodatku, jeś|i są określone; 
. właściwości specjalne, jeśli są Wymagane; 
. maksymalny nominalny gorny wymiar ziarn kruszywa; 

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje które mają być podane, powinny spełniać 
wymagania odpowiedniej normy. 
Konsystencja przy dostawie. W zasadzie zabrania się dodawania wody idomieszek do mieszanki betonowej przy 
jej dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć określoną 
wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody Iub domieszek, pod warunkiem, Ŝe nie zostaną przekroczone 
wartości graniczne dopuszczone W specyfikacji, a dodanie dommeszki zostało uwzględnione w projekcie 
mieszanki betonowej. KaŜdorazowo naleŜy odnotować w dowodzie dostawy ilość dodatkowej wody lub 
domieszki dodanej do betoniarkisamochodowej. 
UWAGA 

W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce Samochodowej większej ilości wody lub domieszek 
niŜ dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie dostawy, Ŝe zarób lub ładunek betonu są niezgodne 
w dowodzie dostawy zaleca się zapisanie, Ŝe strona ktora podjęła decyzję o dodaniu takich ilości jest 
odpowiedzialna za następstwa tej decyzji. 
3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne’. pkt 3. 
2. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót betonowych i Ŝelbetowych 

3.2. Sprzęt do wykonania robot Ŝelbetowych 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w betoniarkach o Wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania 
mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgan/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien być 
dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna 
byc zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i 
kształtu betonowanego elementu. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”  
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
,,gruszka.,).Ilość gruszek naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległość dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy W przypadku awarii 
samochodu podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez lnspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuŜszy niŜ. 
- 90 min. - przy temperaturze +15 C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20 C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30 C. 

4.2. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu przed i po jej 
zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).  
Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, 
zwanych 
betonowniami. Na większych budowach są teŜ niekiedy instalowane betonownie przestawne. opracowanie 
recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

- ustalenie wstępnych załoŜeń, jak przeznaczenie i warunki uŜytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie 
stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialności mieszanki betonowej, 
- dobor i ewentua|ne badania składników mieszanki betonowej, 
- ustalenie wstępne składu mieszanki, 
- próby kontrolne, ko|ejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 
- ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemnośc urządzenia mieszającego i 
sposób dozowania skład n ików 
5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. ogólne zasady wykonania Robot 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robot podano w ST 00.00.00 ,’Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie betonowania 
Zalecenia ogolne 
Rozpoczęcią Robót betoniarskich moŜe nastąpic w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program idokumentację technologiczną obejmującą: 

- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposob transportu mieszanki betonowej, 
- kolejnośc i sposob betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badan. 

Przed przystąpieniem do betonowjnia powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczegolności: 

- prawidłowośc wykonania deskowan, rusztowan, usztywnień, pomostow  itp. 
- prawidłowość wykonania zbrojenia 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystośc deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających Wymaganą wielkość otuliny. 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przeruy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających’ między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw 
- izolacyjnych ułoŜenia łoŜysk itp., 

- prawidłowośc rozmieszczenia i niezmiennośc kształtu e|ementÓw wbudowywanych w betonową konstrukcję 
- gotowośc sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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Roboty betoniarskie muszą byc wykonane zgodnie z Wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Deskowanie i zbrojenie winno byc bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Śmieci, brudu, płatkow 
rdzy. Powierzchnia deskowania winna byc pow|eczona środkiem uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do 
deskowania. 
5.3. Betonowanie 

Wysokośc zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstop|astycznej i wilgotnej nie powinna byc większa, 
niŜ 1,5m  o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania naleŜy obserwować deskowania i rusztowania 
czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody 
ułoŜona mieszanka powinna byc niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy 
betonowaniu w czasie deszczu na|eśy zabezpieczyc mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania 
mieszanki betonowej w deskowaniu winien byc rejestrowany w dzienniku robót Po zakonczeniu 
betonowania naleŜy zapewnic właściwą pielęgnację betonu. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20 C powinna byc zuśyta w czasie do 1,5 h, a w 
temperaturze wyŜszej - do 1,0 h. JeŜeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 
zmniejsza się do 0,5 h. W zleŜności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, 
albo warstwami. Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposob stosuje się w 
przypadku niezbyt duŜych powierzchni betonowania, w celu zapewnienia jednorodności betonu kaŜda 
kolejna warstwa musi być ułoŜona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy, 

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje się przy duŜych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwamijest niemoŜliwe z 
uwagi na długi okres ich betonowania, warstwy układa się w ten sposob, Ŝe połoŜone niŜej wykonuje się 
z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do połoŜonych wyŜej, 

c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten 
stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest 
zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu. 

Który moŜe zapewnic spełnienie Ŝądanych w ST wymagań 
Dozowanie składnikÓw do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 
- t 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- t 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 
1,5 m. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji która powinna 
uwzględniac następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpor mieszankę betonową nalzey układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu 
- pompy, bądźtez za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi; 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową na|ezy układac bezpośrednio z pojemnika |ub rurociągu pompy; 
- przy betonowaniu chodnikow, gzymsow, wspornikÓw, zamkow i stref przydy|atacyjnych stosowac wibratory 
wgłębne. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przenruie roboczej powinno byc uzgodnione z 
Projektantem, a W prostszych przypadkach 
moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona byc prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, oraz zwilŜenie wodą. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonac bezpoŚrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 
powietrza jest wyŜsza niŜ 20C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania na|eŜy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. W 
przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót i 



 

47 
 

dostateczne war nki bezpieczenstwa pracy. UłoŜona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą 
odpowiednich urządzen mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powieŜchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosowac następujące warunki. 
- Wibratory wgłębne stosowac o częstot|iwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej; 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawą wibratora; 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 
drewnianym) moŜe być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i połciekłej 
lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemoŜliiwia uŜycie wibratorów pogrąŜalnych. 
W przypadku wibratorÓw wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej, 
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. PoniewaŜ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak 
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Na|eŜy stosowaÓ 
wibratory ktore majązestawy buław o róŜnych parametrach 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 
wibrowanie moŜna zakonczyć. Po zanurzeniu na|eiy buławę k||kakrotnie unosic na 10-20 cm W górę, bo 
promien skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę 
powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór  i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać 
deskowania ani zbrojenia. Gdy promien oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę 
zanurza się w Środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuŜ 
kikku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliŜyc do 
deskowania. WaŜne jest rownieŜ staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem  
ntyadhezyjnym. Mieszanek pÓłpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 
25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądz stęŜen 
deskowania Ścian oś wirnika powinna byc pionowa. Zasięg wibracj i wynosi od 100 do150 cm. Cienkie 
elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. 
Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio’ Takie elementy jak podłogi 
betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową moina teŜ zagęszcza; przez 
odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające.  
5.5. Osadzenie elementów kotwiących 

osadzenie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji stalowej i elementow wyposaŜenia 
budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w ceIu wyeliminowania jakichkolwiek 
odchyłek. 

5.6. Roboty betonowe w okresie obniŜonych temperatur 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywac wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5C zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości ,15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do -5.C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
ementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróŜniania 
betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35.C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 
ulewnego deszczu -naleŜy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub 
folii. Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniionych temperatur, jeŜeli zostaną zachowane 
warunki umoŜliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako 
temperaturę obniŜoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia 
wynoszą ponŜej +10C, a średniądobową temperaturę +5 C naleŜy traktowac jako graniczną, przy której 
mieszankę betonową ułoŜoną w deskowaniu trzeba chronic przed utratą ciepła. 
JeŜeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniŜonych temperatur, to w dokumentacji 
technicznej naleŜy określić właściwą organizację i technologię wykonania tych robót.  W razie konieczności 
naleŜy ustalić z Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych: do 
+5”C, do -3, poniŜej 3 do -10 oraz poniŜej - 10 do - 15 C . 
Wymagania te muszą zabezpieczyc uzyskanie przez beton pełnej wymaganej mrozoodporności. Pod tym 
pojęciem – w przypadku betonu naraŜonego na działanie czynników atmosferycznych – nale Ŝy rozumieć 
osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 Mpa przez beton na 
cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 Mpa przez beton na cemencie hutniczym. 
Nie dopuszcza się prowadzenia betonowania w temperaturach ponizej +5”c w odniesieniu do konstrukcji 
płyty fundamentowej, stropu poziomu 0.00 oraz ścian i słupów podziemia. 
Nie naleŜy betonować konstrukcji w temperaturze poniŜej - 15”C na wolnym powietrzu. 
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W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktorych nie moŜna zapewnic 
dojzewania betonu, lub gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o stosunku wodno-
cementowym w/c mniejszym niŜ 0,55 - świeŜy beton naleŜy chronić przed dopływem wilgoci z zewnątrz 
szczelnymi osłonami aŜdo czasu uzyskania przez niego pełnej mrozoodporności. 
JeŜeIi spadek temperatury poniŜej -3C jest spodziewany w okresie dłuŜszym n i i 3 dni, lecz poniŜej 10 dni, 
licząc od chwili zakończenia betonowania, to naleŜy chronić beton przed napływem wilgoci zzewnątrz przez 
stosowanie właściwych w danym przypadku materiałow ciepłochronnych jak maty słomiane, papa itp., nie 
zanieczyszczających jednak powierzchni 
świeŜo ułoionego betonu. JeŜeli spadek temperatury poniiej -3C spodziewany jest przed upływem 3 dni, 
licząc od chwili zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w 
deskowaniu, to naleŜy układać mieszankę betonową o podwyŜszonej temperaturze i niezwłocznie ochronić 
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. Przed przystąpieniem dobetonowania naleŜy 
oczyścic deskowanie ze śniegu i lodu oraz sprawdzic jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić 
przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem odpowiednimi osłonami.  

5.7. Kontrola i pielęgnacja świeŜych betonow 
Bezpośrednio po zakonczeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5” C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakonczenia betonowania rozpocząc pielęgnację. Wilgotnościową betonu i prowadzić co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperatuze otoczenia+15.C,i wyŜszej beton naleŜy 
polewać w ciągu pierwszych 3dni co3godziny w dzień  iconajmniej 1raz  w nocy. W następne dni jak wyŜej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego 
wytrzymałosci na ściskanie co najmniej 18MPa. Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i 
rusztowań oraz zgodny z opracowaną receptą roboczą. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku napręŜen głównych. 
Powierzchnię tę naleŜy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac do połączenia betonu 
stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni stwardniałego betonu luźnych 
okruchów betonu oraz Warstwy szkliwa cementowego i przepłukania wodą. Beton dojrzewający naleŜy 
pielęgnować, a więc: chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynnikow 
atmosferycznych, szczegolnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), utrzymywac w stałej 
wilgotności: 
3 dni w wypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
7 dni, gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy uŜyto cementu hutniczego i innych. 
Nie naleŜy obciąŜać stropów  i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten 
przy twardnieniu betonu w temperaturze poniŜej +10C powinien być odpowiednio przedłuŜony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpic, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Usuwanie deskowa powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów obowiązuj ą następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą byc gładkie i równe, bez zagłębien między ziarnami, kruszywa, 
przełomami . Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny byc oszlifowane, jeŜeli Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio 
po rozebraniu deskowan naleŜy wszystkie wystające-nierowności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 

5.9. Deskowania i rusztowania 
Prawidłowość wykonania deskowan i rusztowan naleŜy sprawdzić przed ich uŜytkowaniem (dokonać 
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uŜytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroj nośny, podpory) naleŜy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnic sztywnośc i 
niezmiennośc wymiarow konstrukcji podczas układania zbrojenia,  betonowania i dojrzewania betonu, a więc 
w całym okresie ich eksploatacji Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z 
Projektantem. Konstrukcję deskowań ol|icza się na działanie obciąŜen spowodowanych cięŜarem własnym 
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oraz pomostów roboczych i uŜywanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki 
betonowej (z uwzględnieniem obciąŜen dynamicznych 
podczas jej układania i zagęszczania), obciąŜenia od pracownikow itp. Deskowania powinny być szczelne, 
aby chronic przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokośc 
desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niz 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie 
moŜe być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek o rozpiętości powyŜej 4 m 
powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na częśc deskowan moŜna 
uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubośc desek 32 mm. Deski powinny byc 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pioro. Styki gdzie nie moŜna zastosować 
połączenia na pióro i wpust naleŜy uszczelnic taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i 
poprzecznie.  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz uwzględniać: 

- szybkośc betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstru kcja deskowan ia powinna spełn iać następujące warun ki. 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotnośc uŜycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunkow atmosferycznych. 

5.10. Usuwanie deskowań i rusztowań 
1. Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić gdy beton osiągnie wymaganą 

projektem wytrzymałość  stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcj lub stwierdzoną nie niszczącymi metodam i badań. 

2. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzane w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowąnych konstrukcji oraz elementow deskowań 

3. Usuwanie podpór, dzwigarów i innych elementow podtrzymujących deskowanie konstrukcji nośnych 
moŜe być dokonane po usunięciu deskowania bocznego istwierdzeniu prawidłowości wykonania 
rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań  naleŜy przeprowadzać w takiej 
kolejności, aby nie wywołać szkodliwych napręŜeń we wznoszonej konstrukcji. 

4 Płyty deskowań usuwane za pomocą urządzen podnośnikowych powinny być przed ich podniesieniem 
oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukcji bardziej skomplikowanych, powinno być 
przeprowadzone w sposób podany w instrukcji roboczej lub w projekcie deskowania. 
5 Kolejność i sposób demontaŜu deskowania ślizgowego powinny być ustalone w jego projekcie, a w przypadku 
deskowan inwentarzowych w instrukcji o ich eksploatacji.  Kolejnośc rozbiórki deskowania ślizgowego i 
wszystkich przytwierdzonych do niego urządzeń powinna zapewniac stateczność pozostałych konstrukcji 
deskowania po usunięciu poszczególnych jego części. W przypadku gdy pomost roboczy deskowania 
ślizgowego jest jednocześnie deskowaniem górnego stropu, rozebranie deskowania moŜe nastąpic dopiero po 
osiągnięciu przez beton tego stropu wytrzymałości projektowanej. 
6. Usuwanie deskowań przesuwnych powinno być dokonane w sposob ustalony w projekcie. 
7. NiezaleŜnie od rodzaju deskowań, przy ich usuwaniu naleŜy przestrzegać następujących zasad. 

a) usunięcie bocznych elementow deskowania nie przenoszących obciąŜenia od cięŜaru konstrukcji dopuszcza 
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów,  jeŜeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 

b) usunięcie nośnego deskowania konstrukcji Ŝelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
- dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach   
- dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonanych w okresie obniŜonych temperatur – 17,5 MPa w 
stropach  
- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m-70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji 
nośnych o rozpiętości powyŜej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałosci betonu, 
c) deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu naleŜy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić strannie, czy 

nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych  elementów, pokryć środkami zmniejszającymi 
przyczepnośc betonu, 

d) rozbiórkę deskowań tradycyjnych naleŜy przeprowadzać ostroŜnie, aby nie niszczyć materiału; materiał 
uzyskany z rozbiórki naleŜy oczyścić z gwoździ i zaprawy  posegregować i przygotować do ponownego 
wykorzystania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01\0.00 ,,Wymagania ogólne”  
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy 

Podczas robót betonowych naleŜy prowadzić systematyczną kontrolę: 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 
obciąŜenia konstrukcji. 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna byc przeprowadzana na próbkach pobranych przy danym 
stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna byc mniejsza, niŜ.. 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na 
dobę oraz 6 probek na partię betonu. 
6.3. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcja naleŜy w trakcie betonowania pobierać 
probki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ: 
- 1 próbka na 100 zarobow, 
-  l próbka na 50 m3 betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betoni,. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN.B-Q6250. JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej 
wykaŜąwytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych 
probek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej I raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 
3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Próbki 
przechowywać  warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca 
się rownieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu, naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania . co najmniej raz w okresie 
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek 
regularnych o minimanym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm.  Próbki naleŜy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać 
mrozoodpornośc na próbkach wyciętych z konstrukcji.  Przy stosowaniu metody 
przyśpieszonej wg PN-B-O625O, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 
6, a badanie naleŜy przeprowadzić  w wieku 28 dni. 
Wymagany stopień  wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu 
oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników  i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niŜ 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i  badać w wieku 28 dni wg PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na wykonawcy spoczywa 
obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 
przewidzianych normą PN-B.06250. JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.  
6.4. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów 
prefabrykowanych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 
- długośc przęsła x7cm, 
- oś podłuŜna w planie 13 cm, 
- wymiary przekrojów dzwigarów l cm, 
- rzędne wysokościowe 1 cm. 
Tolerancje dla fu ndamentów: 
- usytuowanie w planie 2% największego wymiaru , ale nie więcej niŜ 50mm, 

- wymiary w planie - 30mm, 
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- róŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych - 20mm, 
- róŜnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - 30mm, 
- róŜnice głębokości – 0,05h i 50mm. 
Tolerancje dla podpór: 
- pochylenie ścian 0,5% wysokości 
- wymiary w planie 1cm, 
- rzędne wierzchu podpory 1 cm. 
6.7. Działania podejmowane w przypadku niezgodności wyrobu 
W przypadku niezgodności producent powinien podjąć następujące działania: 

1) sprawdzić wyniki badań i jeśli są nieprawidłowe, podjąć działania mające na celu wyeliminowanie 
błędów, 

2) jeśli niezgodność została potwierdzona, np. przez powtórne badania, podjąć działania korygujące, 
łącznie z przeglądem wykonywanym przzez kierownictwo, odpowiednich procedur kontroli produkcji, 

3) jeśli niezgodność ze specyfikacją jest potwierdzona, co nie było wiadome przy specyfikującego oraz 
wykonawcę, aby uniknąć szkodliwych konsekwencji niezgodności - odnotować działania w 
powyŜszych punktach  

Jeślii niezgodnośc betonu spowodowana jest dodaniem wody lub domieszek na miejscu, producent powinien 
podjąć działania jedynie wówczas’,gdy sam podjął decyzję o takim dodaniu. 
UWAGAL Jeśli producent powiadomił o niezgodnoŚci betonu lub jeśli wyniki badań zgodności nie spełniają 
wymagań, mogą być wymagane badania uzupełniające, zgodnie z EN 12504.1 przeprowadzone na rdzeniach 
pobranych z konstrukcji lub elementów albo kombinacja badań przeprowadzonych na rdzeniach z badaniami 
nieniszczącymi konstrukcji lub elementów np.: zgodnie z EN 12504-2 lub prEN 12504-4:1999.  W prEN 
13791:1999 są podane wskazówki dotyczące oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji lub w elementach 
konstrukcyjnych. 
7 . OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilośc betonu wg rowkow, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm2. 
8 . ODBIOR ROBOT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00,,Wymagania ogólne” , podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru 
w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robót. 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru Iub 
inne dokumenty potwierdzone przez I nspektora Nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 
zakonczenia robot betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
- dziennik budowy, 
- protokoły stwierdzające uzgod nienia zmian i uzu pełnien dokumentacji, 
- wyniki badań kontrolnych betonu, 
- protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementow konstrukcji), 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

a) Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę - prawidłowości połoŜenia obiektu 
budowlanego w planie, 

b) Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
(np raki, rysy); 

c) łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna byc większa niŜ 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu’  

d) elementu, zbrojenie głowne nie moŜe byc odsłonięte. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych podano w tabeli poniŜej 
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8.4. Odbiór deskowań 

Do odbioru deskowań powinny być przedłoŜony dziennik wykonywania deskowaŜ, jeŜeli taki był prowadzony 
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. Odstępstwa od 
postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych inwentaryzowanych powinny być 
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym rownorzędnym 
dowodem. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 
być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę,  ocena jakości materiałów przy odbiorze 
deskowania powinna byc dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o 
jakości materiałow lub elementow wystawionych przez producentów. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do 
wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy sprawdzać: przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich 
usztywnienie (niezmiennośc w trakcie betonowania), szczelności deskowa nia, wartości roboczej strzałki 
ugięcia, jeŜeli taka była przewidziana, prawidłowości wykonania deskowania w poziomie i pionie, usunięcie z 
deskowań wszelkich zanieczyszczeń, powleczenie deskowania  preparatam i zmniejszającym i przyczepność 
betonu, sprawdzen ie dopuszczalnych odchyłek wym iarowych. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan: 
odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m  - 2 mm, 
odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na ,1 m wysokości - 1,5 mm, 
odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 
odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 
odchyłka od pionu bocznego deskowania Ŝebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia deskowan tych belek-  2,5 
mm, 
odchyłki od rozpiętości projektowanych belki lub ptyty bezŜebrowej  - 15 mm, 
płyty w przekryciach Ŝebrowych  - 10 mm. 
odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich połoŜenia powstałe przy montaŜu deskowań dolnych 
kondygnacji naleŜy usunąc na wyŜszych kondygnacjach. 
8.5. Ocena wykonania deskowa 

1. JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie naleŜy uznać  za wykonane prawidłowo. W 
przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń daujemny wynik, naleŜy deskowanie uznać w całości lub w 
części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych 
niewłaściwie naleŜy ustalić  zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

2. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŜało by bezpieczenstwu obiektu lub powstałaby moŜliwość 
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno 
być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

3. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

9. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy nie są obowiązkowe - za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku nr 1 do rozporządzenia M I. z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. Nr 109, poz.1156) w sprawie zmiany warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i  ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690, z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej - jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są ,,przywołane w projekcie” jako podstawa projektu  lub rozwiązania 
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1. Stosowanie cementu powszechnego uŜytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 
356/98 Instytut Techniki  Budowlanej, Warszawa 1998. 

2. Wytyczne wykonywania robót budowlano—montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. Instrukcja 
ITB nr 282188 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaŜowych. Tom I - Budownictwo ogólne. 
Arkady, Warszawa 1989. 

4. Neville A.M.: Właściwości betonu.  Polski Cement, Kraków 1999. 
5. Łukowski P.. Domieszki chemiczne do zapraw  i betonów. Polski Cement.  Krakow 1998. 
6. Śliwlnsxi J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe własciwości. Polski Cement.  Kraków 1999. 
7. Krol M., TurW.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999. 
8. Śliwinst I. J.: Beton zwykły Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement. Kraków 1999. 
9. PN-ENV-206.1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności 
10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. obliczenia statyczne i projektowanie 
11. PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 

12, PN-62/B-06257 Beton Ŝaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 

13. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastąpiona częściowo przez PN-EN 992:1999 w zakresie p.4.4 
oraz PN-EN1354w zakresie p.4.2) 

14. PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
15. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga 
16. PN-EN 992:1999 Oznaczanie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 
17. PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o zwartej 

strukturze. 
18. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okreśłenia. 

19’ PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 

20. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. oznaczanie wytrzymałości. 
21. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

22’ PN-EN 196-3 Metody badania cementu. oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

23. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
24. PN-B-0432O Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
25. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badań. 
26. PN.EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. oznaczanie czasu wiązania. 
27. PN.EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Metody badań. oznaczanie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
28. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
29. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
30. PN-EN 480.8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
31. PN.EN 480-1o Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 

32. PN-EN 4Bo-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. oznaczanie zawartości alkaliów 
w 

domieszkach. 
33. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

u. PN-8-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 

35. PN.B-Q6262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałośc 
i betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

36. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
37. PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
38. PN-B.06714/1 0 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenia jamistości. 
39. PN-B-0671 4112 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczen obcych. 

40’ PN-B-06714/13 Kruszpva mineralne. Badania. oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

41. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
pzesiewania 

42. PN-EN 933.4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziam. Wskaznik 
kształtu. 
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43. PN.EN1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości. 

44. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
45. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
46. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
47. PN-C-04541 Woda i ścieki. oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy 

praŜeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych. 

48. PN-C-04554l02 Woda i ścieki. Badania twardości. oznaczanie twardości ogólnej powyzej 0,337 
mva|/dm3 metodąwersenianową. 

49. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
50. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
51. PN.82lD-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
52. BN-75/7159-01 Płyty szalunkowe z drewna drewna systemu ,,Śląsk” 
53. PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania 

U. BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane - Wytyczne ogólne projektowania i wykonywania 
55. BN-70/9 082-02 Rusztowania drewniane na wysuwnicach 
56. BN-70/9082.03 Rusztowania na kozłach 
57. BN-70/9082-04 Rusztowania dwuŜędowe z dłuŜyc. 
58. BN-70/9082-05 Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków 
59. BN-70/9082.06 Rusztowania jednorzędowe z dłuŜyc. 
60. BN-70/9082-07 Rusztowania drabinowe 
61. BN-70/9082-08 Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków 

62’ N-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. określenia, podział i główne parametry 

63. PN-78/M47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
ogl|ne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

64. PN.78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja 

65. PN.7B/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. ogólne wymagania i badania 
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ST - 01.06.00 ,,ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWODNE” 
Kod CPV 45320000-6 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na wykonaniu 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, które są zlecone i objęte kontraktem, polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodnośi z Dokumentacją 

Projektową i ST 
1.4. Niektóre określeniapodstawowe 

1.4.1. lzolacia przeciwwilgociowa - system izolacji przeznaczony do ochrony elementów budowli 
lub ich części przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia hydrostatycznego. 

1.4.2. lzolacja przeciwwodna – system  izolacji przeznaczony do ochrony elementów budowli lub 
ich części przed działaniem wódy, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. 

1.4.3. lzolacje bitumiczne powłokowe (środki gruntuj ące) - preparaty asfaltowe lub Ŝywiczne 
nanoszone na powierzchnię budowli przed nałoŜeniem właściwej izolacji zwiększające przyczepność 
izolacji właściwej do podłoŜa bądź jako samodzielne izolację przeciwwilgociowe. Mogą występować 
samodzielnie na powierzchniach betonowych stykających się z gruntem gdzie nie wymagana jest izolacja 
przeciwwodna. 

1.4.4. lzolacje bitumiczne. Papa asfaltowa - papa asfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny 
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy są 
zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypką mineralną o odpowiedniej granulacji albo folią z 
tworzywa sztucznego. 

Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem 
gazowym. Papa zwykła moŜe być klejona bezpośrednio do podłoŜa betonowego lepikiem, na zimno lub gorąco. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne powinny mieć aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez 
ITB lub IBDIM. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru zaświadczenia producenta potwierdzające 
spełnienie przez materlał izolacy1ny wymaganych właściwości oraz trwałości, a takie wyniki 
przeprowadzonych badan. 

2.1.1. lzolacje bitumiczne 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów oraz w przypadku  izolacji bitumicznych byc zgodne z normą PN-B-27617lA1:1997  
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-B-
24625:’1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm. PN-90/B- 04615, PN-92/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
- inne materiały pzewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu 
zastosowań. 

2.1.2. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w pzedmiotowym obiekcie naleŜy stosowac papę 1/400 o gramatuŜe 400g/m.. 
Wymagania wg PN-B-27617141:1997 
. Wstęga papy powinna byc bez dziur i załaman, o rownych 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 dłuŜsze niŜ 30 
mm, nie więcej niŜ w 3 
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miejscach na kaŜde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie. Wymiary papy w rolce długośc: 20 m +-0.20 m, 40 m +-0.40 m, 60 m 
+-0.60 m 
szerokośc: 90, 95, 100,105,1 10 cm . 

2.1.3. Papatermozgrzewalna 
Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załaman i o równych krawędziach. Asfaltowa papa 
powinna mieć równomiernie rozłoŜoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe 
przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. Ponadto papa powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w poniŜszej tabeli. 
Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 

 
2.1.4. Środki gruntujące 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywac 
dostateczną odporność  w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w  normach panstwowych i 
świadectwach ITB. 
Zgodnie z zaleceniami producenta,  dla danego materiału  rolowego, naleŜy stosować asfaltowy. 
Właściwościwymagane dla środków gruntujących podano w tabelach: 

 
2.1.5. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji bitumicznych 
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Do wykonywania warstw ochronnych izolacji naleŜy stosować. 
- geowłókninę o gramaturze 500g/m, odpowiadająca Wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na 
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w ST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych), 
- warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalnąsiatkąo oczkach 10x10 cm z prętów a4,5 mm 
ze stali klasyA-l o grubości zgodnej z dokumentacją projektową (beton i zbrojenie powinny 
odpowiadac Wymaganiom podanym w ST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych), zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych 
stykających się z gruntem powinno odpowiadac Wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych. 

2.1.6. lzolacja pozioma posadzek 
NaleŜy stosować do tego folię PE o grubości 0,2 mm. Folię łączy się przez klejenie, zgrzewanie lub 
układanie na min. 10 cm zakłady. Przy ścianie folia powinna być tak wywinięta, aby dokładnie 
osłaniała przyszłą warstwę izolacji spręŜystej. Przy montaŜu izolacji naleŜy szczegolnie uwaŜać, aby 
jej nie przetrzeć. 
WraŜliwe na zawilgoienia warstwy izolacyjne powinny być dodatkowo szczelnie od niej osłonięte. 
Czyni się to zazwyczaj folią o grubości min. 0,1 mm, którą układa się równo i szczelnie na 10 cm 
zakłady. Nie moŜe ona mieć pofałdowań i wystających dziobów,  powstałych w procesie jej 
składania. JeŜeli wystąpiły, naleŜy  je wygładzić poprzez przyklejenie taśmą samoprzylepną na całej 
długości. 

2.2. Składowanie materiałów 
Rolki folii naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 
nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w 
pozycji stojącej w jednej warstwie. Termin przechowywania preparatów systemu Bituthene w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty produkcji. W suchych 
pomieszczeniach, w temperaturze powyŜej +5.c. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne. 
Roboty związane z wykonaniem izoacji przeciwwodnych i przeciwwigociowych na konstrukcjach betonowych i  
Ŝelbetowych  mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonania zamierzonych robót.  Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach 
technologicznych stosowanych materiałow. 
Do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować: 

. szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodę, 

. spręŜarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podłoŜa, 

. szczotki, wałki, pistolety - do nakładania środka gruntującego, 

. noŜe do cięcia izolacji grubej, 

. drewniane łaty, 

. namiot foliowy lub brezentowy, 

. elektryczne dmuchawy do ogrzewania(jeśli będą konieczne), 

. palniki na propan/butan, wałki - do układania izolacji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”  
4.1. Transport membran izolacyjnych 

1. Membranę i papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi w opakowaniach producenta ( 
zwiniętą w rolki i zabezpieczoną przed odkształceniem i rozwijaniem się), ustawioną w jednej warstwie i 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Na kaŜdym 
opakowaniu membrany powinna znajdowac s|ę etykieta zawier ająca następujące dane: 
. nazwa i adres producenta,  
. liczba metrów bieŜących  
. data produkcji, 
. termin przydatności do uŜycia, 
. informacja , Ŝe wyrób uzyskał Aprobatę Techniczną IBDIM. 

2. Rolki papy powinny byc pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości, co najmniej 20 cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości, co najmniej 0,8mm. 
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3. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych iw odległości, co najmniej 120cm od grzejników. 

4. Rolki papy na|eiy układac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. odległości między 
stosami -80cm. 

4.2. Transport środka gruntującego 

Asfaltowy środek gruntujący powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Bębny naleŜy 
magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających 
je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Asfaltowy środek gruntujący, pakowany jak wyŜej, 
moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministra Transportu. Bębny 
ze środkiem gruntującym naleŜy ustawiać w pozycji stojącej, ściśle jeden obok drugiego najwyŜej w dwóch 
warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. Na kaŜdym opakowaniu środka gruntującego naleŜy umieścic etykietę 
zawierającą następujące dane: 
. nazwę i adres producenta, 
. datę produkcji, 
. numer partii wyrobu, 
. masę netto, 
. termin przydatności do uŜycia, 
. informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej, 
. napis ,,OstroŜnie z ogniem”. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych wydanych przez lBDIM. 
Metody wykon ania izolacji 
- malowanie pędzlem, 
. nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów  izolacyjnych. 
5.2. Przygotowanie podłoŜy pod wykonanie robot izolacji 
5.2.1. Prace przygotowawcze 

Prace te słuŜą temu, aby zamknąć wszelkie pory w podłoŜu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy w 
warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, naroŜników wewnętrznych i 
zewnętrznych. PodłoŜe musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. 
Wystające resztki zaprawy naleŜy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścic z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy 
naleŜy uzupełnić. 
5.2.2. PodłoŜe pod  izolację 

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoŜa. PodłoŜe pod  izolację powinno 
posiadać odpowiednie, zgodne z Dokumentacją Projektową, spadki, być gładkie, czyste i suche. Kształtowanie 
odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno następować podczas betonowania płyty. Jako 
podłoŜe mogą słuŜyć monolityczny beton lub dobrze zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu 
niespoistego. Powierzchnia pod izolację powinna byc oczyszczona. oczyszczenie powierzchni wykonać naleiy 
przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, 
powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części 
wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem. 
5.2.3. PodłoŜe betonowe pod izolację 

Powierzchnię powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. PodłoŜe betonowe pod 
izolację powinno spełniać wymagania: 
. Nie dopuszczalne jest układanie izolacji, zanim betonu podłoŜa osiągnie wiek min.21 dni. Zalecane jest, aby 
beton, na który układana jest izolacja miał 28 dni, 
. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione, 
. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1cm, 
. Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa i nierowności przekraczających 1mm. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 
3mm lub wgłębienia do 5mm chyba, Ŝe producent izolacji podaje ostrzejsze warunki, 
. Powierzchnia pod  izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i złuszczeń, mleczka 
cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy, 
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. PodłoŜe musi być nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30.20 C tzn, Ŝe co najmniej w 
tym zakresie temperatur powinna wykazywać  właściwości ciała stałego w stanie spręŜystym. 
5.3. Gruntowanie podłoŜa 

Gruntowanie podłoŜa powinno się wykonać  przy uŜyciu materiału zgodnego z przyjętą technologią izolacji. 
Materiał gruntujący naleŜy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta. NaleŜy zwrócić 
uwagę na wymagane zuŜycie na m powierzchni betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i 
uzaleŜnienie go od temperatury otoczenia. Grunt naleŜy dokładnie wetrzec za pomocą szczotek w powierzchnię 
tak, aby nie tworzyły się zastoiny w zagłębieniach. Jednorazowo moŜna zagruntować tylko taką powierzchnię, 
która zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną w ciągu 
określonego przez producenta okresu czasu, naleŜy ponownie zagruntować. W pierwszej kolejności 
naleŜy pokryć gruntem naroŜniki wklęsłe i wypukłe. Przed ułoŜeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się 
ruchu pieszego ani kołowego po zagruntowanych powierzchniach. 
5.4. Warunki układania izolacji 

Roboty izolacyjne naleŜy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas 
opadów deszczu, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niŜ 
85%. Roboty moŜna prowadzić, gdy: 
- temperatura powietrza oraz podłoŜa >5C  i < 35C, natomiast temperatura betonowego podłoŜa przeznaczonego 
do gruntowania powinna być co najmniej o 3C wyŜsza od punktu rosy. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niŜsza niŜ -4C. Nie naleŜy prowadzić 
robót izolacyjnych w czasie silnego wiatru. Jeśli zachodzi koniecznośc układania izolacji w złych warunkach 
pogodowych, takich jak niewłaściwa temperatura lub wilgotność powietrza, roboty powinny prowadzone pod 
namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod 
warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. JeŜeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5- 
10C  materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24 godz. w temp. 20C. W pobliŜu 
wykonywanych robót nie mogą być składane Ŝadne materiały sypkie i pylące. Przed rozpoczęciem robót naleŜy 
sprawdzić, czy przygotowany materiał izolacyjny ma odpowiednią jakość, czy nie jest sklejony w rolce, zgięty 
lub popękany, czy ma wymaganą grubośc i wygląd zgodny z Wymaganiami odpowiedniej normy lub Aprobaty 
Technicznej. Przed rozpoczęciem robót naleŜy odpakować tylko taką liczbę rolek izolacji, która będzie zuŜyta w 
trakcie jednej zmiany roboczej. Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji naleŜy sprawdzić, czy 
zagruntowana powiezchnia jest sucha (moŜna to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni czystą i 
suchą dłonią, jeśli dłoń nie lepi się do podłoŜa i pozostaje czysta, moŜna uznaŜ, Ŝe zagruntowana powierzchnia 
jest dostatecznie sucha), i wolna od zanieczyszczeń. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo 
staranie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się uwagę, iŜ wykonywanie poprawek na juŜ 
ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w przewaŜającej ilości wypadków  prowadzi do powstania 
trwałych wad powłok izolacyjnych. Po wykonaniu robot izolacyjnych naleŜy natychmiast ułoŜyc warstwę 
ochronną (najpózniej na następnej zmianie roboczej) – w przypadku hydroizolacji wymagających zastosowania 
warstwy ochronnej. W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wyłącznie ruch 
technologiczny związany z prowadzeniem powyŜszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch będzie prowadzony , 
naleŜy specjalnie starannie zabezpieczyć izolację przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdów 
niezwiązanych bezpośrednio z robotami izolacyjnymi, a takŜe składowanie na obiekcie jakichkolwiek 
materiałów.  Membrany (papy) naleŜy układać tak, aby ich adhezyjna powierzchnia była zwrócona do 
powierzchni świeŜego betonu, do ktorej będzie przylegać mechanicznie.  Membrany (papy) naleŜy układać 
pasami, łącząc na zaznaczoną zakładkę oraz stosując pzekrycie 
taśmami. Rolki przy rozwijaniu naleŜy dokładnie dociskać wałkami w celu uzyskania całkowitej adhezji i ciągłej 
wodoszczelności. W niŜszych temperaturach i przy wysokiej wilgotności brzegi rolki środek adhezyjny moŜna 
lekko podgŜać  palnikiem gazowym. Beton (warstwy ochronnej) naleŜy wylać nie później niŜ 40 dni od ułoŜenia 
membran. Podczas wylewania betonu naleŜy zachować szczególną ostroŜność , aby nie uszkodzić warstwy 
hydroizolacyjnej. Izolacja moŜe być przyklejana do podłoŜa (uprzednio zagruntowanego) przez stopienie 
spodniej warstwy arkusza przy uŜyciu palnika gazowego lub klejenie na lepiku (w przypadku robót papowych). 
NaleŜy zwracac szczególną uwagę na dokładność i szczelność wykonywanych złączy.  Nie moŜna dopuszczać, 
aby na powierzchni izolacji występowały fałdy i wybrzuszenia. Powstałe wady wpływające na integralność 
izlacji, takie jak przebicia, pęcherze, rozerwania powinny zostac naprawione i uzyskać akceptację lnspektora 
Nadzoru przed ułoŜeniem jakiejkolwiek następnej warstwy lub cały system naleŜy wykonać ponownie. 
Membrany (papy) naleŜy wykonać mijankowo. Kolejne pasy naleŜy układać  w  taki sposób, aby szerokości 
zakładki na poprzednim pasie wzdłuŜ brzegu wynosiła min.75mm. Wszystkie prace naleŜy wykonywać tak, aby 
spod układanego pasa był przed wykonaniem zakładki czysty, suchy i bez kurzu. Sklejone złącze powinno być 
wykonane bardzo starannie. Membranę mocuje się mechanicznie, rozpoczynając od przymocowania górnej 
części membrany do listwy lub przytwierdzenia jej około 50 mm poniŜej górnego brzegu. Membranę układa się 
pasami o dowolnej długości. Pozostałe zamocowania naleŜy wbijac na brzegach zakładek.  Wszystkie prace 
naleŜy wykonywać tak, aby spód  układanego pasa był suchy, czysty i nie zakurzony. Końce rolek i przycięte 
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brzegi łączyć na zakładki o szerokości minimum 75mm. Powierzchnie naleŜy przecierać z kurzu i brudu. Otwory 
w izolacji, uszczelnienia wokół przewodów  itp., naleŜy zabezpieczać za pomocą technologii zgodnej z kartami 
technologicznymi i szczegółowymi zaleceniami producenta systemu . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości. 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne W trakcie 
ich prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robot oraz 
dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzor nad robotami personelu 
technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robót oraz po ich 
zakonczeniu naleŜy dokonać kontroli zwracając szczeólną uwagę na: 
. Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające 
dokumentów 
stwierdzających ich jakośc i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane 
badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 
. Sprawdzenie przygotowania powierzchni. 
. Sprawdzenie poprawności układania izolacji, powinna ona stanowić jednolitą, czystą powłokę 
przylegającą do 
powierzchni. 
. Kontrolę ułoŜonej warstwy izolacji. 

6.3. Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową naleŜy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem wymagań. niniejszej ST. oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych 
z dokładnością do 0,5cm. 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w 
Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
Wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości powinny być 
badane przed  ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie 
powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty o długoŚci 4,0 m, przyłośonej w 3-ch 
dowo|nie 
wybranych miejscach na kaŜde 20 m powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z 
dokładnością do 1mm. 

6.4. Sprawdzenie prawidłowościwy konania robót. 
Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia powłok z materiałów  rolowych naleŜy przeprowadzać 
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów  i wielkość 
zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w 
poniŜszej Specyfikacji. Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych naleŜy 
przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagan podanych w 
Dokumentacj i Projektowej. 

6.5. Ocena wyników badań. 
JeŜeli badania przewidziane w 6.4 dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych naleŜy uznać 
za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku, gdy choćby jedno z badań dało wynik 
ujemny, naleŜy te odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST. 
W razie uznania robot za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzająca badania 
powinna ustalic, czy naleŜy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z Wymaganiami 
niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej ST. 

7. OBMIAR ROBOT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”  
2. Jednostką obmiaru  jest 1mb 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”  
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Odbiory nateŜy przeprowadzać dla kŜidej warstwy izolacji osobno, przy czym sporządza się jeden 
protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. W protokole odbioru naleŜy odnotować 
fakt dokonywania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. 
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie materiałów, 
. sprawdzenie podłoŜa pod  izolację, 
- sprawdzenie warunków  prowadzenia robót, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

8.2. Dokumenty, które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
a) Zatwierdzonądokumentacę techniczną 
b) Protokoły odbiorów między operacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe 

wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
c) Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 

8.3. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od 
zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zweryfikowane do ponownego wykonania 
w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale niewpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem 
wartości robót. 

9. PRZEPlSY ZWlĄZANE Normy nie są obowiązkowe - za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku nr 1 do rozporządzenia M I. z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

(Dz. U. Nr 109, poz.1156) w sprawie zmiany warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki  i  ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690, z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania. 
3. Jeśli są przywołane w projekcie’ jako podstawa projektu lub rozwiązania. 

 
PN-B8lB.02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 
PN-90/B-g4615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań   
PN.69/B-,10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowaemulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-92lB-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝl|betowe. Metoda 
badań przyczepności powłok och ron nych. 
PN-83lC-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną  
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ST. 01.06.00 ,,WYKONANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I PODOBNE ROBOTY” 
Kod CPV 45261000-4, 45410000-4, 45421146-9, 45442100-8 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
pokrycia, konstrukcji dachów i obróbek dachowych . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót, ktore są zalecone i objęte kontraktem, polegających na wykonaniu pokrycia dachów, obróbek 
dachowych. 
PoŜostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 
1.4.1. Przekrycie dachowe - przegroda składająca się z elementow nośnych, izolacji termicznej i 

izolacji wodochronnej pełniąca rolę dachu zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i funkcjonaInym. 
1.4.2. Pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana 

do podłoŜa lub podkładu i odporna na działanie czynników atmosferycznych. 
1.4.3. Rodzaje pokryć dachowych - pokrycia z blachy, 
1.4.4. Obróbk itypowe - (pod papowe, koszowe, przy kominach, wyłazach, wywietrznikach, 

dylatacjach) stalowe ocynkowane grubości min.0,6 mm 
1.4.5. Obróbki elementów widocznych w elewacji - stalowe ocynkowane grubości min.1,0 mm W 

kolorze RAL wg Dokumentacji technicznej 
1.4.6. Orynnowanie, rury spustowe - Stalowe ocynkowane grubości min.0,7 mm lub PCV 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. NateŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów  wykorzystania jej 

do budowy, a szczególnie czy posiada rysunki detali i szczegółów projektowych.  
2. KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację Inwestora ,,Do realizacji 
3. Podwykonawca na etapie składania do GW oferty ( a najpóźniej przed przystąpieniem do wykonywania 

robót),  musi podać w formie pisemnej detate rozwiązan technicznych (jeśli nie są podane w projekcie)  
2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być 
produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały stosowane do robót dekarskich do dnia uzyskania 
przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej powinny mieć certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat 
zgodności  lub deklarację zgodnościz aprobatątechniczną lub z Polską Normą. Z dniem uzyskania przez Po|skę 
członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie 
być oznaczone znakowaniem CE. Mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta . W przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót 
dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. Wykonawca obowiązany jest posiadać 
na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonywania robót dekarskich. 
Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów dachowych powinno odpowiadać wymaganiom aktualnym norm 
państwowych. Konstrukcja i elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. Wilgotność 
drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej iŜ 15%.  
2.1.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji technicznej 

Roboty dekarskie naleŜy prowadzić zgodnie z projektem technicznym. W projekcie (opisie technicznym) 
powinny byc podane co 

najmniej następujące dane: 
. rodzaji charakterystyka materiałów do wykonywania pokrycia dachowego, obróbek i uszczelnień, 
. rodzaj podłoŜa i sposob przygotowania go pod  pokrycie, 
. sposób wykonania i opis układu warstw przekrycia lub pokrycia, 
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. pochylenia połaci, spadki podłuŜne rynien dachowych i koryt odwadniających, 
. sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i izolacji termicznej przed zawilgoceniem w trakcie 
realizacji innych robót budowlanych oraz w trakcie przeglądu i konserwacji urządzeń zamontowanych na dachu. 
W części rysunkowej projektu powinno się uwzględnić: 
- rzut dachu i przekroje poprzeczne, 
- rozmieszczenie rynien i rur spustowych odwodnienia zewnętrznego z podaniem ich średnic, 
- usytuowanie na połaciach koryt odwadniających, zlewni połaciowych wraz z rozmieszczeniem wpustów 
dachowych i rur spustowych odwodnienia wewnętrznego oraz ich średnice, 
. rozmieszczenie podstaw  urządzeń wentylacyjnych, kominów, wyłazów  i świetlikow dachowych,  wywiewek 
kanalizacyjnych oraz innych elementów ponad dachowych lub urządzeń montowanych na stałe na dachu. 
. sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej, 
. przekroje warstw dachu  z oznaczeniem grubości i podaniem rodzaju materiałow poszczególnych warstwach, 
. szczegóły pokrycia w korytach odwadniających, połączeniach pokrycia z elementami wystającymi ponad 
powierzchnie dachu, w pasie przyokapowym, na ściankach attykowych, sposób osadzania i uszczelnienia 
wpustow dachowych itp., 
. sposób zabezpieczenia pokrycia i podłoŜa na wypadek przerwania robót lub zabezpieczenia podłoŜa z płyt 
izolacji termicznej przed zawilgoceniem wskutek niespodziewanych opadów deszczu. 
Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane w dzienniku 
budowy. Jeśli w zamówieniu na wykonanie robót dekarskich nie podaje się wymagan o charakterze specjalnym, 
przyjmuje się, Ŝe warunki wykonania robót powinny być zgodne z niniejszymi wytycznymi. 
2.1.2. Odstępstwa od projektu 

Odstępstwa od projektu zabezpieczeń dopuszcza się w następujących przypadkach: przy zmianie 
przewidzianych w projekcie warunkow uŜytkowania pokrycia, w  razie podjęcia decyzji o zastosowaniu 
materiałów zamiennych, wobec trudności w nabyciu wyrobów. Odstępstwa powinny być  kaŜdorazowo 
potwierdzone dokumentem, który stanowi część dokumentacji  technicznej i jest podpisany 
przez projektanta i inwestora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 

4.1. Przyjęcie materiałów na budowie 
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 

. projekt techniczny, 

. dokumenty od producenta, 

. sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

. sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na 
budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej 
dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę 
katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. Kontrolne badania właściwości wyrobów 
pokrywczych naleŜy przeprowadzac zgodnie z Wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu 
lub innych dokumentów odniesienia, typu ,,aprobata techniczna”. 
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
. odpowiadająwyrobom  wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
. są właściwie opakowane i oznakowane, 
. spełniają Wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
. mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na 
znak bezpieczenstwa. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
4.2. Przechowywanie materiałow 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Sposób transportu i składowania materiałów do robót 
dekarskich powinien być zgodny z wymagan iami producenta. 
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5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne dotyczące wykonania robót 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem niniejszego 
opracowania i powinny być ogólnie znane.  NaleŜy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy 
bezpieczenstwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 
przeciwpoŜarowe.  Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzieŜ roboczą i obuwie o grubej 
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

5.2.PodłoŜa z desek 
Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułoŜone stroną dordzeniową ku 
górze. KaŜda deska powinna być  przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna 
być większa niź 21%. PodłoŜe powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm. Czoła 
desek powinny stykac się na krokwiach. Deski naleŜy układać,,na pióro” i ,,wpust” lub ,,na przylgę”” 
Szczeliny między deskami nie powinny byc większe niŜ 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po 
sękach o średnicy większej niŜ 20 mm.  Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 cm do 5 
cm. 

5.3. Wykonanie podkładów pod pokrycia  blach 
5.3.1. Wymaganiaogólne 

KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne. 

1) pochylenie płaszzzyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 :1999, 

2) równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania 
a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

3) rowność płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna byc analogiczna, jak podano powyŜej, z tym Ŝe 
łata kontrolna powinna być połoŜona na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 
płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

4) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia, 

5) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.3.2. Więźba dachowa 
1) Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
2) Połączenia krokwi połaci trójkątnych (twz. Kukułek) z krokwiami naroŜnymi powinny być wykonane na styk 
i zbite gwoździami 
3) Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi. 
- 1cm w osiach rozstawu krokwi. 
4) Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
5.3.3. Włazy dachowe 
Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości min 38-45mm, wystające co 
najmniej 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. Rama powinna być obrobiona blachą i 
zaopatrzona w pokrywę z desek o gr. 25mm wzmocnioną od spodu listwami i pokryta blachą 
5.3.4. Ławy kominiarskie 
Szerokośc ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch desek 
ułoŜonych z prześwitem nie większym niŜ 3cm i usztywnionym od spodu łatami. Ławy powinny być oparte na 
stalowych podpórkach ocynkowanych o dwóch nóŜkach wbitych w krokwie. 

5.3.5. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
KaŜdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniac następujące wymagania: 

1) NaleŜy stosować papę asfaltową podkładową lub wierzchniego krycia, umocowaną do podkładu 
gwoździami w sposób wymagany w przypadku  pokrycia z jednej warstwy papy. 

2) Podkład, o którym mowa powyŜej, naleŜy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryc z blachy 
wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych 
fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

5.3.6. Podkład z łat pod pokrycia z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych naleŜy przestrzegać następujących 
zaleceń: 

1) Łaty naleŜy przybijac na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych. 
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2) Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu,  pozostałe  równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym 
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

5.4. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy naleŜy wykonywac zgodnie z Wymaganiami podanymi w polskich normach i 
wymaganiami producenta wyrobów,  

5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych 
5.4.1.1 Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 

Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do płatwi stalowych za pomocą przynitowanych zaczepów 
grubości od 3 mm do 5mm, a do płatwi drewnianych za pomocą wspórnika kątowego. Zamiast nitowania zaczep 
moŜe być przylutowany do spodu blachy falistej. Zaczepy powinny być zamocowane w trzeciej fali, licząc od 
krawędzi podłuŜnych, w ten sposób, aby kaŜdy arkusz blachy falistej był mocowany dwoma zaczepami. W 
obszarach o intensywnym działaniu wiatru naleŜy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 
Arkusze blachy powinny być łączone: 

1) w złączach prostopadłych do okapu , na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mocowane nitami o 
średnicy 3 mm w odstępach nie większych niŜ 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na 
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywającej blachę dolną, 

2) w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zaleŜności od 
nachylenia połaci dachowej, okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie 
okapu, a kalenica powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub 
blachą kalenicową dopasowaną  indywidualnie do profilu blach. W przypadku kon ieczności 
uszczelnienia styku podłuŜnego na leŜy stosować kit elastoplastyczny. 

5.4.2. lnne pokrycia z blach 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo—aluminiową, auminiowo-cynkową, 
a|uminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłoŜu powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montaŜu powinny byc takie, by niŜsze, płaskie fragmenty wyrobu były 
podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłoŜu, 
powinny spełniac wymagania PN.EN 505:2002. Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane 
na ciągłym podłoŜu, moŜna wykonywać na rąbek stojący. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na 
korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, cynową, organiczną, układane na ciągłym podłoŜu, 
powinny spełniać wymagania podane w  instrukcji producenta wyrobu. Warunki montaŜu powinny być takie, 
aby niŜsze, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na 
korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłoŜu,  powinny spełniać wymagania PN-EN 502:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłoŜu, moŜna wykonywać na 
rąbek stojący i na zwoje. Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w 
profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i 
stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo - aluminiową, 
a|uminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu orazw PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania PN.EN 
508.1:2002 i PN-EN 508.3.2002. 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami  jw. wykonuje się na zakład lub 
na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było naraŜone na 
działanie czynnikow atmosferycznych. 
W przypadku montaŜu profili dachówkowych naleŜy przestrzegać następujących zasad. 

1) Blachy przycina się za pomocą noŜyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 
piły lub noŜyc do blach. Nie wolno do cięcia uŜywac szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych. 

2)  Po cięciu i wierceniu naleiy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach. 

3) Blachodachówki  naleŜy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do 
łat drewnianych lub metalowych. Wkręty naleŜy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzic przy tym podkładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać 
poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 
dolnej fali. Powinny być mocowane W co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i 
w kalenicy - w kaŜdej fali orazw kaŜdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi 

4) Przed montaŜem blach dachówkowych naleŜy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułoŜony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczenstwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, 
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co wymusza prawidłowy kąt montaŜu. Po zamocowaniu deski moŜna kilka pieruuszych arkuszy ułoŜyć 
bezprzykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułoŜenia. 

5) Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływac od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. 

6) Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek. w celu 
uniemoŜliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci 
do 30. zaleca stę stosowanie uszczelek wzdłuŜ całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza 
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyŜej 30C 
moŜna pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. 

7) Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montaŜu naleŜy zamalować farbą 
zaprawową. 

5.5. MontaŜ systemów dachowych 
5.5.1. Konstrukcje dachowe 

Nachylenia dachu 
RozróŜniamy dwa rodzaje dachów ze względu na pochyłość: 
. Dach płaski - kąt nachylenia od  0-6. 
. Dach spadzisty - kąt nachylenia  > 6 

5.5.2. Prace przygotowawcze 
5.5.2.l. Przegroda paroizolacyjna 
Problem wilgoci na  konstrukcjach dachowych jest często spowodowany przez kondensację. MoŜe to 
spowodować przesiąknięcie izolacji termicznej, a w niektórych przypadkach powrót skroplin do środka 
budynku.  Aby zapobiec takim problemom, prawie kaŜda nowa konstrukcja dachowa powinna posiadać 
przegrodę paroizolacyjną. 
5.5.2.2 MontaŜ przegrody paroizolacyjnej 

. Instaluj taką przegrodę paroizolacyjną, która została polecona w Dokumentacji. 

. Jakośc łączników oraz to, gdzie napotykają na przebicia i połączenia, będą determinowały efektywność 
zamontowanej przegrod y paroizolacyj nej. 
. Upewnij się, Ŝe podłoŜe jest wolne od ostrych przedmiotow, aby paroizolacja nie została przekłuta. 
. UŜywając folii polietylenowej, przyległe powierzchnie powinny być połączone za pomocą taśmy obustronnie 
klejącej według  instrukcji producenta. 
. WaŜne jest, aby nie dopuścić do zamknięcia jakiejkolwiek wilgoci pomiędzy przegrodą paroizolacyjną, a 
izolacją. 
. Aby uniknąć wszelkich uszkodzeń, natychmiast po zainstalowaniu przegrody paroizolacyjnej, powinna ona 
zostać całkowicie pokryta przez izolację i membranę. 
5.6. Wykonanie obróbek dachowych blacharskich i orynnowania 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i 
stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm.  

5.6.1. MontaŜ elementów obróbki blacharskiej: 
Elementy metalowe prawie w kaŜdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. 
Dlatego teŜ bardzo waŜne jest, aby upewnic się, Ŝe są one zamocowane w sposób, który wytrzyma siłę 
ssącą wiatru, która oddziaływuje na tą częśc dachu.  Zawsze mocuj elementy obróbki blacharskiej według 
tego samego wzoru, który jest stosowany w strefie naroŜnej. UŜywaj tyl ko łączn ików 
wyszczególnionych przez producenta pokrycia. Upewnij się, Ŝe pokrycie jest bezpiecznie zamocowane  i 
nie wysunie się spod elementow obróbki blacharskiej. Nigdy nie mocuj blachy za pomocą gwoździ. Pod 
wpływem wiatrów, rozpręŜania i kurczenia gwoŜdzie obluzują się i wypadną. Zawsze instaluj 
wewnętrzne łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąc rozłączenia. Upewnij się, Ŝe łepek 
łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom pokrycia. Przednie, licowe mocowanie elementów 
obrobki blacharskiej musi być przeprowadzone, kiedy głębokość elementu przewyŜsza 120 mm. Przy 
kominach  na murach oddzielenia przeciwpoŜarowego, przy wietrznikach, włazach, masztach, 
dylatacjach itp. elementy brobki robi się z blachy stalowej powlekanej wg Dokumentacji technicznej 
grubości min. 0,6 mm, cynkowej grubości 0,6+0,7mm. Złącza tych blach pzy kominach i murach między 
sobą i z blaszanym  pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leŜące podwójne. Umocowanie 
zabezpieczen z blachy do murów powinno być wykonywane następująco: 

1) dla murów z wydrami odległości od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna 
wynosic nie mniej niŜ 15 cm, 

2)  do murów nie mających wydry powinna byc oddl|ona o 15-30 cm od połaci dachowej i dociśnięta 
paskiem blachy szerokości . 8-9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w spoiny, 

5.6.2. Wpusty gzymsowe(sztućce) 
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Powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny wchodzic poniŜej gzymsu na długośc nie 
mniejsząniŜ 100 mm. Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury spustowej z pokryciem gzymsu. 

5.6.3. Zabezpieczenie elewacyjne 
Na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp. naleŜy wykonać  z blachy stalowej powlekanej 
wg Dokumentacji technicznej grubości  min 0.5+0,6 mm lub ocynkowanej grubości 0,6+0’7 mm. 
PodłoŜe pod zabezpieczenia powinno być ułoŜone na uprzednio przygotowanych podłoŜach z 
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyńcze.  Arkusze blach 
cynkowych łączy się na zakłady 
szerokości 20 do 30 mm lutowane na całej długości. Zabezpieczenia powinny być  zakonczone zębem 
okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy powinien być zakryty z bokow blachą odgiętą ku dołowi i 
oblutowany. 

5.6.4 Kosze dachów (rynny koszowe). 
Przy pokrywaniu połaci dachowych blachą płaską złącza blach stalowych powlekanych wg Dokumentacji 
technicznej prostopadle do spadku  rynny koszowej wykonuje się na rąbki podwójne leŜące. Górne brzegi 
arkuszy blach powinny być łączone na zakłady 10do20 cm, a dolne brzegi językami. Arkusze blach rynny 
koszowej z pokryciem połaci naleźy łączyć (za pomocą arkuszy pośrednich ułoŜonych równolegle do 
okapu) na rąbki podwójne leŜące, zwinięte w kierunku środka rynny. Rąbki (lub zwoje) pionowe 
pokrycia połaci  nie powinny dochodzić do rąbków rynny koszowej. Arkusze blachy ocynkowanej 
stalowej mocuje się do deskowania Ŝabkami. Górne brzegi arkuszy blach cynkowych przybija się do 
deskowania gwoździami blacharskimi.  Rąbki rownoległe do spadku  rynny mocuje się do deskowania 
Ŝabkami w odstępach 30 do 
35 cm. Brzegi podłuŜne arkuszy blach zlewu naleŜy zaginać ku górze w stronę środka rynny koszowej na 
szerokośc 20+30 mm. Pokrycie połaci dachowych powinno zachodzić  na pas rynny koszowej 15 do 20 
cm. 

5.7. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach  z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe 
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.  
Spadki koryt dachowych nie powinny być  mniejsze niŜ 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać  25,0 m. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. Wpusty dachowe powinny być 
usytuowane w  najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w 
odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być 
zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością 
zanieczyszczenia liścmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 
do wielkości odwad nianych powierzchn i dach u. Spadki podłuŜne koryt odwadniających powinny 
zapewniac swobodny odpływ wody opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 61 2:1 999, uchwyty zaŜ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94702:1999 iPN-B-9470’1:1999. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U 
powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur 
i rynien spustowych powinny byc kaŜdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 

5.7.1. Rynny z blachy 
Wykonuje się z blachy stalowej powlekanej grubości 0,6-0,7 mm . Wymiary zalecane blach 100 x 200 cm. 
Rynny wiszące z powlekanyej blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) 
nie mniejszy niŜ 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie 
zakładów na rąbek leŜący pojedyńczy (z lutowaniem). Rynny leŜące, równieŜ z blachy powlekane j , łączy 
się na podwójny rąbek leŜacy Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie 
przedniego zwoju na zewnątrz. Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi  
rynny. Brzegi denka odgina się do środka na szerokości 5 + 7 mm. Połączenie denka z rynną powinno być 
lutowane obustronnie. W kaŜdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroŜna 
o kącie mniejszym niŜ 120 usztywnione przy lutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem 
blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4x25 mm, 8 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w 
zaleźności od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niŜ  50 cm do 
desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być 
wpuszczone w podłoŜe na głębokość równą grubości uchwytu. Spadki rynien powinny wynosic 0,5+2%.  

5.7.2. Wpusty rynnowe z blachy 
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Powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną odgina się na szerokości 
5+7 mm. Wpusty z blachy cynkowej naleŜy przylutować do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej  
przynitować i przylutowac. 

5.7.3. Rury spustowe z blachy 
Wykonuje się z blachy stalowej powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubości min 0,5+0,6 mm lub z 
blachy cynkowej grubości 0,6+0,7 mm. Człon rury ma długośc arkusza blachy. Całą rurę składa się w 
elementy dwu-, trzy-, i czteroczłonowe. Złącza pionowe robi się na zakład szerokości  2 cm i lutuje na całej 
długości, a rur z blachy stalowej powlekanejj - na rąbek pojedynczy leŜący. Złącza poziome rur spustowych z 
blachy cynkowej robi się nazakłady szerokości 3 cm i lutuje na całej długości lub na zakłady szerokości 8 cm 
bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na zakłady szerokości 4 cm i lutuje na całej długości 
zakładu. W dolnej części kaŜdego członu powinien być  wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na 
szerokość zakładu, Poszczegolne człony rur spustowych z blachy stalowej powlekane naleŜy łączyć  na rąbek 
z przylutowaniem 
lub na wałek z przylutowaniem. Łączenie odcinków rur z blachy powlekanej naleŜy wykonywać za pomocą 
odgięć i lutowania. Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze na końcach  i  pod 
kolankami. Uchwyty naleŜy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na 
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach 
bezspoinowych. Pionowe złącza rur nien powinny być odwrócone do lica ściany obrączki na rurach 
spustowych nad uchwytami, powinny być przylutowane. Brzegi obrączek naleŜy podwinąć na szerokości 
4+6 mm. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać,.2 cm przy długości rur spustowych do 10 m 
oraz 3 cm przy długości rurspustowych większych niŜ 10 m. odchylenie rurspustowych od linii prostej, 
mierzone na długości 2 m  nie powinno przekraczać 0,3 cm. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy 
przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). 
Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5.C. Wyniki badań 
naleŜy wpisać do dziennika budowy. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić 
co najmniej następujące dokumenty: 
1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa, prawidłowe 

wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
3. protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości  materiałów uŜytych do wykonanego pokrycia. 
Przed przystąpieniem do badań naleŜy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy: 
- czy podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich i pokryć 
- czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niŜsza niŜ +5.C 
6.2. Kontrola wykonania podłoŜy 
Kontro|a wykonania podłoŜy powinna byc przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonywania 
pokryÓ’ 
6.2.1. Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycia dachowe zpapy i powłok asfaltowych 
Kontrola wykonania podłoŜy pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p.4.3.2 oraz wymaganiami niniejszej ST. 
6.3. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych w 
normach przedmiotowych i wymaganiami niniejszej ST. Kontrola ta jest przeprowadzana przez Inspektora 
Nadzoru: 
. W odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) . podczas wykonywania robót dekarskich 
. W odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich 
Szczelność pokrycia naleŜy sprawdzić w wybranych przez Inspektora Nadzoru miejscach szczególnie 
naraŜonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jeśli nie jest to moŜliwe, 
to te wybrane miejsca nal,eŜy polewać wodą przez 10 minut w sposób podobny do działania deszczu, 
obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, 
tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć wsposób umoŜliwiający odszukanie ich po wyschnięciu 
pokrycia. 
6.3.1. Pokrycia z blachy 
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Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, sprawdzając zgodność 
wykonywanych prac z wymaganiami: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,  PN-EN 508-1:2002,  PN-EN 508-2:2002, 
PN-EN 508-3:2002 oraz zwymaganiami niniejszej ST. W przypadku blach dachówkowych podczas kontroli 
naleŜy zwrócić szczegolną uwagę na odkryte krawędzie i zakłady. 

6.4. Zakres kontroli wykonania obróbek blacharskich i orynnowania 
Sposóby sprawdzania 
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robot blacharskich z 
dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, 
pomiary oraz konieczne próby. Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i 
stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i odl|inii prostopadłej do okapu. Wielkośc tych 
odchyleń naleŜy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (równieŜ z dokładnościądo 5 mm) za 
pomocąsznurka i kątown ika murarskiego. Sprawdzenie umocowania i rozstawu Ŝabek, łapek i języków polega 
na stwierdzeniu zgodności z projektem i ST umocowania i rozstawu Ŝabek, łatek i języków i powinno być 
przeprowadzone w czasie trwania robót. Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych 
i rownoległych do okapu, na kalenicy, w  naroŜach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na 
stwierdzeniu,czy łączenia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. Ocena wykonania i umocowania pasów 
usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania robót i stwierdzeniu zgodności z projektem i ST. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST wykonania uchwytów, denek i wpustów 
rynnowych oraz połączeń  poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i lutowane). Naleiy takŜe 
sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli 
zgodności wykonania z projektem i zapisami ST : połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w 
uchwytach, odchyleń rur od prostoliniowości i pionowości; naleŜy takŜe sprawdzić, czy rury nie mają 
dziur, wgniecen i pęknięć. Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5 mm. 
Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i ST wykonania połączeń 
arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. Ocena zabezpieczen dachowych polega na 
sprawdzeniu zgodności z projektem i ST, wykonania zabezpieczeń kominów  i murów ogniowych oraz innych 
elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, kołnierze, masztów,  kołpaki rur wentylacyjnych i nasady 
kominowe. 
6.5. Ocena końcowa. 

Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami ST, 
wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych 
robot uznaje się za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje się. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z 
projektem lub ST wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub 
częściowych napraw.  W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W 
przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, 
roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest.l m2, metr bieŜący. 

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji Robót, 
będą zamieszczane w księdze obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 
Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić prny odbiorze robót: 
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
. pełną dokumentację powykonawczą wraz oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót 
dekarskich i blacharskich z projektem, 
. protokoły z badań kontrolinych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
. stwierdzenie inspektora nadzoru, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 
. nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 
zawierac: 
. zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 



 

70 
 

. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania 
pokrycia. 

8.2. Odbiór robót pokryciowych dachu 
Przy odbiorze robót pokrywczych sprawdza się: 

1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i ST, 
2) materiały, 
3) wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoŜa, 
4) bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 

8.3. Odbiór robót blacharskich 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 

1) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i ST, 
2) materiały, 
3) wyg|ąd zewnętrzny pokrycia, 
4) umocowanie i rozstawienie Ŝabek, łapekijęzykÓw’ 
5) połączenia i umocowania arkuszy, 
6) wykonanie i umocowanie pasow usztywniających’ 
7) rynny, 
8) rury spustowe, 
9) zabezpieczenia elewacyjne, 
10) zabezpieczenia dachowe, 
11) szczelność pokrycia. 
9. PRZEPlSY ZWlĄZANE 

Normy nie są obowiązkowe - za wyjątkiem: 
1. Wymienionych . jako obowiązujące -w Załączniku nr 1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są „przywołane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiązania 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze 
PN-EN 501:1999Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłoŜu 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział iwymagania 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-B-94702:1999 Dachy.  Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien połokrągłych 
PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVO.U. Definicje, wymagania i badania 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-92/B.27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włokien szklanych 
PN-B -27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włokninie przeszywanej 
PN-92/C.89090 Fo|ie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie grubości 
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ST - 01.08.00 ,,ROBOTY MUROWE ŚCIAN” 
Kod GPV 45262520-2 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
robot murowych ścian. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót, ktore są zlecone i objęte kontraktem, w zakresie wykonania i odbioru robót murowych ścian 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: wykonanie 
robót murowych ścian nośnych, działowych oraz obudów kominów . 

1.4. Określeniapodstawowe 
1.4.1.Element murowy jest to drobno.lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 

1.4.2. Zaprawa murarska -  jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementow murowych. 

1.4.3. Wyroby pomocnicze -  są to roŜnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych jako 
elementy uzupełniające,  tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa, wzmocnienia spoin. stosowane w 
konstrukcjach murowych 
1.4.4.Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie,  przenosząca obciąŜenia własne 
muru, obciąŜenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i 
wyposaŜenia 
1.4.5.Warstwa izolacyjna - nałoŜona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub 
warstwa materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności  izolacyjnych murowi 
1.4.6.Kotwlenie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposaŜenia w warstwie 
nośnej. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
00.01.00 ,,Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów wykorzystania jej 

do 
Budowy. 

2. KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację Inwestora ,,Do rea|izacji”. O jakiejkolwiek 
wątptiwości stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletność, brak detali, wątp!iwe 
rozwiązania, rozwiązania stwarzające zagroŜenie bezpieczenstwa budowli) naleŜy bezwzgIędnie 
informować Inwestora 

3. KaŜdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.) które chce 
wprowadzić Wykonawca, wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu. 

4. Podwykonawca na etapie składania do GW oferty ( a najpoźniej przed przystąpieniem do wykonywania 
robót), musi podać w formie pisemnej detate rozwiązań technicznych (jeśli nie są podane w projekcie) .  
2 . MATERlAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
2.1.1. Elementy murowe 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z Wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych  lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności od rodzaju wartości obciązen działających 
na konstrukcję oraz warunków  środowiskowych i przeznaczenia konstrukcji. 
2.2. Elementy murowe ceramiczne 

Elementy ceramiczne stanowią grupę wyrobów o bardzo zroŜnicowanych parametrach technicznych, co w 
duŜym stopniu wynika ze sposobu ich prefabrykacji. 

2.2.1. Cegły ceramiczne. 
Podstawowym dokumentem specyfikującym cegły z ceramiki wypaIanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B--
12050:1996.  Cegły o wymiarach modularnych objęte normą przedmiotową PN-B-1 2051..1996. W przypadku 
cegieł o innych wymiarach, zgodnie z nowymi zaleceniami normalizacyjnymi  naleŜy stosowac PN-B-12050: 1 
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996. Z uwagi na rodzaj otworow rozroŜnia się cegły bez otworow, pełne, drąŜone oraz szczelinowe z otworami i 
bez otworów. Podstawowe wymagania wobec cegieł ceramicznych budowlanych przedstawiono w 
tablicy 1. 

 
 
 
 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego w większości przypadków są produkowane zgodnie z 
wymaganiami PN-B-19301 1997 z poprawkami w PN-B-19301:1997/AzJ:2002. Wymagania obu norm 
zestawiono w tablicy 2, a typowe elementy przedstawiono na rys. 1.DuŜa częścelementow jest produkowana 
na podstawie odrębnych aprobat technicznych. 
Rys.1 Elementy ścienne z autoklawizowanego betonu komórkowego: a) bloczek (gładki), b) płytka, c) 
bloczek z piórem - wpustem, d) blok wielkowymiarowy do montaŜu  mechanicznego 
Wytrzymałośc wyrobów znormalizowanych sprawdza się na próbkach wysuszonych, a wyrobów objętych 
aprobatami w stanie powietrzno suchym. 
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W pomieszczeniach o wilgotności powietrza przekraczającej 60% bloczki naleŜy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem. W przypadku ścian zlokaIizowanych w środowisku wilgotnym (powyiej 70-75%)jest 
konieczne stosowanie odpowiednich zabezpieczen. Obecnie bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu 
komórkowego mogą być murowane na zwykłe spoiny z uŜyciem zapraw zwykłych lub lekkich oraz na cienkie 
spoiny, a takŜe łączone na pióro i wpust. 
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2.4. Zaprawy do murowania: 

RozróŜnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw 
produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje się dozowanie 
składników i wytrzymałość zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania robót do kategorii A. 
.Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na podstawie 
jej 
orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być 
zgodne z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy podanym w tablicy 2. 

 
2.4.1. Zaprawy murarskie do cienkich spoin 

Są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm. Zaprawę 
otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej 
mieszanki suchej. Mieszanka taką składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw 
polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodatkow i 
domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moŜe zawierać rownieŜ spoiwo wapienne. 
Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoŜa. 
Zaprawa moŜe być stosowana do ręcznego łączenia elementow murowych, pustaków i bloczków, według zasad 
określonych w PN.B-03002:1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w 
pomieszczeniach. W środowisku powietrznosuchym oraz do wznoszenia murow zewnętrznych, nadziemnych 
otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i 
mrozu. RozróŜnia się zaprawy do murow z elementow ceramicznych, silikatowych, z betonu zwykłego, z betonu 
lekkiego, z betonu komórkowego i z kamienia naturalnego. Są rownieŜ zaprawy uniwersalne, np. do murów z 
silikatów i z betonu komórkowego. Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeznaczonych do 
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murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości  1,5 mm (zalecane 
1,0 mm). Właściwości techniczne zapraw do cienkich spoin przedstawiono w tablicy 3 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: 
pion murarski, łata murarska,  linia waina (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąŜ 
wodny do wyznaczania jednakowych poziomów,  poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, 
warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do 
wyznaczania kierunku,  sznur murarski, kątownik murarski, wykroj.  Do przechowywania materiałów 
budowlanych w pobliŜu stanowiska roboczego słuŜą: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety 
na elementy murowe. Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie roŜnej wielkości i 
przeznaczenia, czerpak, wiaderko i łopatę do 
zapraw. Do obróbki elementow murowych są uŜywane: młotek murarski, kirka, oskard murarski, 
przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki 
kamieni naturalnych. WaŜnym elementem na stanowisku murowania są rusztowania. Przy murowaniu 
zwykłym budynków o wysokości kondygnacji ok. 3 m stosuje się trzy poziomy: 
--murowanie ze stropu na wysokość nie większą niŜ 1,2m i dalej murowanie zrusztowań na wysokości 1-
1,2 m oraz 2,0-2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywać obciąŜenia technologiczne nie mniejsze niŜ 2 
kN/m.. 

W skład podstawowego zestawu 
murarskiego dla pustakow gazobetonowych wchodzi: 

. dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubości ściany - 180 i 240 mm - do stosowania na tradycyjną spoinę 
(zaprawa cementowo-wa pienna), 
. dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubości ścian od 150 mm do 240 mm . do stosowania na zaprawę 
cienkospoinową 
. kielnia z gracą- do nakład ania zaprawy cienkospoinowej na grubość  80 mm i 120 mm, 
. gilotyna - do przycinania bloczkow pod  Ŝądany wymiar na placu budowy 
. chwytak - do przenoszenia bloczków jedną ręką i układania ich w warstwie muru. 
. piła do cięcia wyrobów gazobetonowych 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewoŜone róŜnymi środkami transportu.  Przewozi się 
je luzem , ale z uwagi na moŜliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w 
czasie magazynowania, naleŜy raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i 
rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety naleŜy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej 
powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. 
Palety powinny być tak ustawione, aby był moŜliwy wyładunek obustronny. Załadunek i wyładunek 
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wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby naleŜy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuŜszym bokiem w 
kierunku jazdy. Wysokość 
ładunku nie moŜe przekraczać wysokości burt pojazdu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 

1) Mury powinny być wzoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany 
nośne i filary.  

2) Ściany działowe naleŜy murować po zakonczeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, 
a ściany działowe z elementow gipsowych naleŜy wykonywać po wykonaniu stanu surowego budynku. 

3) Mury naleŜy wznosić rownomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. RóŜnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4m przypadku murów z cegły i 3,0m w przypadku murówz 
bloków i pustaków 

4) W miejscach połączeń murów wznoszonych nie jednocześnie naleŜy stosować zazębione strzępia 
końcowe. Przy większych róŜnicach w poziomach wznoszenia naleŜy stosować strzępia schodowe lub 
przerwy dylatacyjne. 

5) Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocąfolii, mat itp. 

6) Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniŜonych temperatur powinny 
zapewniac wiązanie i twardnienie zaprawy zgod n ie z przygotowa nym i procedurami tech 
nologicznym i 

7) Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów kaŜdej kondygnacji  za 
pomocą wienców Ŝelbetowych. 

5.2. Szybkość wznoszenia murów Powinna być dostosowana do przyjętego rodząju zaprawy w murze 
Tablica 2 Szybkość wznoszenia murów 

 
Grubośc spoin: 

1) Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
uŜyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczac 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 

2) Spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W 
pzeciwnym razie spoiny naleŜy uwaŜać za niewypełnione. 

3) Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubości nominalna spoin wspólnych nie powinna być 
większa niŜ 3mm z odchyleniem -1 mm. 

4) W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 
umieszczonego w spoinie. 

5.3. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

- zgodności wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentów, 
- zgodności usytuowania, wymiarow i kątow skrzyŜowania ścian, 

-  zgodności właściwości elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
- sprawności właśiwości stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03O02:1999, załoŜenia dotyczące przyjętej kategorii 
wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjęte w 
projekcie załoŜenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa 
konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta konstru kcji. 
Sprawdzić jakośc elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobow certyfikatów  
zgodności lub deklaracji zgodności lub teŜ prowadząć badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-
B-03002:1999. 

5.3.2. Wykonanie murów jednolitych 



 

77 
 

Układ pustaków w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania. W połączeniach 
murów warstwa wązówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce połączenia 
(styku) bez 
przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzic tylko do 
połączenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłuŜeniem lic obu murów, lecz być 
przesunięte o1/2, ¼ lub ¾ pustaka. Ścianki działowe o grubosci ¼ cegły naleŜy murowac na zaprawie 
cementowej marki nie niŜszej niŜ M3. W przypadku gdy wysokośc ścian przekracza 2,5 m lub 
szerokość 5,0 m, nalezy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. 
Scianki te powinny byc połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie 
zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm. Liczba cegieł połówkowych uŜytych do wykonywania 
murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. 

5.3.3. Mury z ceramicznych pustaków ściennych pionowo drąŜonych: 
Bloki silikatowe (gazobetonowe) dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji znakomicie ułatwiają pracę 
murarzom. Z reguły bloki są zaopatrzone w uchwyty montaŜowe lub w otwory montaŜowe 
przeznaczone do wspołpracy z chwytakiem oraz ukształtowane są na zasadzie pozwalającej łączyć je 
na pióro - wpust. W obu przypadkach kaŜdy blok moŜna przenosic jedną ręką, gdyŜ zarówno uchwyt 
montaŜowy, jak i rączka chwytaka znajdują się w środku cięŜkości bloczka. 

5.3.3.1 Układanie pierwszej warstwy 
Właściwe ułozenie pienruszej warstwy jest bardzo istotne. NaleŜy to wykonać  w taki sposób, aby zniwelować 
wszelkie nierówności podłoŜa i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. 
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umozliwi 
zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. W celu uzyskania Ŝądanej 
dokładności konieczne jest poziomowanie na bieŜąco kaŜdego bloczka.  MoŜna teŜ posłuŜyc się tzw. metodą 
układania „pod sznurek”. 
5.3.3.2 Układanie kolejnych warstw 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

1) nałoŜenie i rozprowadzenie zaprawy przy uŜyciu specjalnego dozownika na długości ok.2m, 
2) układanie bloczków, 
3) dociskanie kaŜdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem 

5.3.3.3 Ścianki działowe 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy 
(zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawę 
cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyŜką z gracą. Co drugą warstwę nalezy zakotwic do ściany nośnej 
przy uŜyciu specjalnych łącznikow ze stali nierdzewnej. 
5.3.3.4 Konstruowanie nadproŜy 
Do konstruowania nadproŜy słuią ksztattki nadproŜowe traktowane jako tracony szalunek.  Konstrukcyjnym 
elementem nośnym jest belka Ŝelbetowa, której wymiary i kształt zostaje nadany przez kształtki.  Sposób 
montaŜu nadproŜa z kształtek. 

1)  podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego, 
2) ułoŜenie na deskowaniu ksztattek nadproŜowych, 
3) wypoziomowanie ułoŜenia kształtek, 
4) zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi, 
5)  zalanie mieszanką betonową 

JeŜeli w trakcie murowania występuje koniecznośc docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, moŜna to 
wykonać na kilka sposobów: za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
za pomocą gilotyny. 
5.3.3.5 Wbudowywanie drzwi 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. 
cięŜar skrzydła i obciąŜenia eksploatacyjne).  W przypadku drzwi zewnętrznych równieŜ wymagania dotyczące 
szczelności i izolacyjności oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi są określone jako wymiary 
światła ościeŜnicy,, przy ustalaniu światła ościeŜa naleŜy brać  pod uwagę zarówno wymiary przekroju 
elementów ościeŜnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeŜa powinien być uwzględniony 
poziom posadzki (podłogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu, poniewaŜ tylko 
niektore rodzaje skrzydeł drzwiowych moŜna odciąć od dołu i tylko niektore mają konstrukcyjnie załoŜoną 
moŜliwość regulacji wysokości (rozsuwane kasetony). OścieŜnice osadza się w ościeŜa nieotynkowane z 
przewidzianym luzem n a wbudowanie przy stojakach i nadproŜu po 1 – 1,5 cm. OścieŜnice regulowane, 
obejmujące grubość ściany osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian. OścieŜe moŜe pozostać 
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nieotynkowane. OścieŜnice stalowe mogą być dostosowane do roŜnych sposobów wbudowania w czasie 
wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeŜe z zamocowaniem na zaprawę cementową w gniazdach. W 
ościeŜu kotew przyspawanych do ościeŜnicy na tuleje rozpierane lub śruby. Do zamocowania ościeŜnice 
powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności  ramy.  Liczba i rozstaw punktów mocowania 
ościeŜnic stalowych są określone w aprobatach technicznych.  Zwykle są to 3 punkty mocowania na wysokości 
stojaków. OścieŜnice szerokości większej niŜ 1 m naleŜy mocować równieŜ w nadproŜu, rozstaw  punktów 
mocowania powinien wynosic około 75 cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych do 
budynków  powinny  być uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się 
rozpręŜną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. Przy drzwiach 
o zwiększonej izolacyjności akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszać parametrów ustalonych dla drzwi. 
Przy montaŜu drzwi przeciwpoŜarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną 
mineralną niepalną o gęstości min. 60 kg/m3. 
5.3.3.6 Elementy uzupełniające systemów do wznoszenia ścian z bloczków 
Otwory i łączniki murarskie - poniewaŜ są to elementy bardzo odpowiedzialne konstrukcyjnie, mające pracować 
przez długi okres czasu w zamkniętej przestrzeni stosuje się tutaj wyłącznie kotwy ze stali nierdzewnej. W 
zaleŜności od sposobu montaŜu oferuje się dwa rodzaje kotew: wkładane w spoiny (do spoin zwykłych i 
pocienionych) oraz do późniejszego montaŜu (wbijane i wkręcane). Do łączenia ścian działowych ze ścianą 
nośną słuŜą specjalne łączniki, krąiki dociskowe - do mocowania izolacji termicznej, wyposaŜone w kapinos 
odprowadzający krople wody w stronę muru zewnętrznego, puszki wentylacyjne - słuŜą do przewietrzania pustki 
powietrznej. 
5.3.3.7 Murowanie na cienkie spoiny 
NaleŜy stosować zaprawy cementowe marki co najmniej M10 o gęstości zapewniającej nieprzenikanie zaprawy 
do szczelin. Zaleca się, aby zanurzenie stoŜka pomiarowego wynosiło od 60 do 80 mm. D. W ścianach 
zewnętrznych szczeliny pustaków powinny być usytuowane równolegle do lica ściany oraz przebiegać  
pionowo. Przy wykonywaniu zakonczen lub wiązań murów o roŜnej grubości naleŜy stosować cegłę ceramiczną 
modularną. Filary międzyokienne naleŜy wykonywać z całych pustaków klasy nie nizśzej niŜ 7,5. W celu 
zachowania prawidłowego wiązania naleŜy stosować cegłę pełną modularną klasy wyŜszej niŜ 7,5. Murowanie 
na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm przy uŜyciu specjaInej zaprawy stosuje się przy wznoszeniu ścian z: 
bloczków z betonu komórkowego, elementow silikatowych, elementów betonowych, pustakow ceramicznych. 
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny są następujące: 

1) pustaki (bloczki) pierwszej warstwy układa się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej (np 
1,3) tak by wyeliminować nierównomierne osiadanie elementów murowych, 

2) połoŜenie elementów pierwszej warstwy w pionie i w poziomie naleŜy dokładnie kontrolowac za 
pomocą poziomnicy, 

3) jeieli uŜywa się bloczków z betonu komórkowego, moŜna pierwsząwarstwę dodatkowo przeszlifować 
4) zaprawę do cienkich spoin rozprowadza się specjalną kielnią z ząbkowaną krawędzią dopasowaną do 

szerokości muru, 
5) następnie układa się pustaki (bloczki) drugiej i kolejnych warstwy jeŜeli jest to konieczne, połoŜenie 

elementow moŜna korygować w ciągu pienruszych 7 - 15 min (czas ten jest podany na opakowaniu 
zaprawy). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
6.2.Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Inspektor Nadzoru moŜe w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających:   
- zachowanie reŜimów wymiarowych  
- pionu, poziomu ścian i ich elementow, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania 
elementow muru. 

6.2.1. Toterancje wykonania Wymagania ogólne 
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania 
dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementow szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych 
konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Dokładność pomiarów odchyłek 
geometrycznych powinna wynosić 1 mm. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być 
mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian 
lub filarów. Odchyienia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy 
podjąć działania korygujące. System odniesienia. Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić 
punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
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określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z PN.B7/N-02351 i PN.74/N-02211. Punkty pomiarowe 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Ściany 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od 
podanych w tablicy 6. 

 
6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót klasy kontroli 
W zaleŜności od typu i uŜytkowania konstrukcji rozróŜnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów 
konstrukcji: 
I - klasa kontroli zwykłej 
II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli moŜe 
odnosic się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w 
ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę 
kontroli I.  
Dokumentacja zdziałań  i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyniów 
oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania naroŜników oraz 
wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 
Badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów - z kaŜdej dostawy 
powinno byc podane. 
- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
KaŜda dostawa  materiałów lub wyrobów powinna być wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie naleŜy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w 
projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Badania konstrukcji murowych 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczegolności w stykach i naroŜnikach na zgodność z ustaleniami naleŜy 
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie grubości spoin i ich 
wypełnienia zaprawa naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W 
przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie naleŜy przeprowadzic na losowo wybranej ścianie 
za pomocą taśmy stalowej. Do oceny naleŜy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy załoŜeniu 
średnich wymiarów bloczka na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. Sprawdzenie odchylenia 
powierzchni od płaszczyzny oraz prosto|iniowości krawędzi naleŜy przeprowadzic przez przykładanie łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyŜowaniu murów oraz na powierzchni muru, a 
następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokościjednej kondygnacji naleŜy przeprowadzać 
za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
Poszczególnych kondygnacj i naleŜy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. Sprawdzenie 

poziomowości warstw muru naleŜy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub węŜowej oraz łaty 
kontrolnej, a w przypadku budynkow o długości powyzej 20 m - za pomocą niwelatora. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przewodów oraz osadzania ościeŜnic naleŜy 
przeprowadzić na podstawie oględzin. Sprawdzenie liczby uŜytych uszkodzonych lub połówkowych elementów 
murowych naleŜy przeprowadzać w trakcie robót i na podstawle zapisów w dzienniku budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 
1. Jednostką obmiaru jest: m. muru o odpowiedniej (zgodnej z dokumentacją grubości) 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.01 ,,Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków oraz innych robót wykończeniowych 
ścian. Podstawą do odbioru robót murowych są następujące dokumenty: 

- Dokumentacja techniczna 
- Dziennik budowy 
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
- Protokoły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających 
- Protokoły odbiorów materiałów i wyrobów 
 - Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jeŜeli takie byty wykonywane 
Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegajązasadom odbioru robót zanikających 
 

9. PRZEPISY ZWlĄZANE 
Normy nie są obowiązkowe - za wyjątkiem: 

1. Wymienionych - jako obowiązujące-w Załączniku nr.1 do rozporządzenia M I zdnia 7 kwietnia 2004r. 
(Dz. U. Nr 109, poz.1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są,,przywołane w projekcie.. jako podstawa projektu lub rozwiązania 
 

1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego 
betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbioze 

2) Metod badan zapraw do murow: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000, 

3) Metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, 
PN-EN 772-10:2000, 
4) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
5) PN-68/B-10024 ,,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6) PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”. 
7) PN.B-12050:1996,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane”. 
8) PN.B-1 2051.1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modułarne”. 
9) B-19301 :1997 ,,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy 

drobnowymiarowe”. 
10) PN-B-19301:’1 997tAz|.2002 ,,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe (Zmiana Azl )”. 
11) PN-EN 845-2,,Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Częśc 2. 

NadproŜa”. 
12)PN-EN 845-3 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Częśc 3. 

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”. 
13) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZTJAT-1511.0912002 ,,Zaprawy murarskie do 

cienkich spoin”. 
14) Instrukcja ITB 28211988, „Wytyczne wykonywania robot budowlano-montaŜowych w okresie 

obniŜonych temperatur”. 
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ST - 01.09.00 ,,TYNKOWANIE” 
Kod CPV 45410000-4 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sąwymagania dotyczące wykonania i odbioru robot tynkarskich 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które są zlecone i objęte kontraktem, w zakresie robot tynkarskich 
1.3. Określenia podstawowe 
1 Tynk wapienne, cementowo- wapienne i cementowe: 

1) tynk cementowo-wapienny 
2)  tynk cementowy 
3) tynk cementowo-wapienny ciepłochronny, tynk cementowo-wapienny lekki 
4)  tynk szlachetny 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1) NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów wykorzystania jej do 
budowy. 
2)KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację lnwestora ,,Do realizacji” 
3)KaŜdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.) które chce 
wprowadzić Wykonawca wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu. 
4)Podwykonawca na etapie składania do GW oferty ( a najpoźniej przed przystąpieniem do wykonywania 
robot), musi podać w formie pisemnej detale rozwiązań technicznych (jeśli nie są podane w projekcie) . 
Podwykonawcy musi te rozwiązania uzgodnić z Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne zasady stosowania materiałów 
Tynki cementowo - wapienne i cementowe -  takie tynki na wapnie hydraulicznymogą być stosowane zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tynki cementowe nadają się do pomieszczen o duŜym obciąŜeniu wilgocią (podział 
przyjęto ze względu na ciśnienie cząstkowe pary wodnej pi>17,5 hPA) takich jak kuchnie przemysłowe, 
pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoły i ściany piwniczne zewnętrzne 
Tynki cementowo-wapienne ciepłochronne z dodatkiem perlitu są z reguły tynkami nakładanymi ręcznie (do 

maszynowego nakładania tych tynkow przeznaczone są agregaty tynkarskie ze specjalnym 
oprzyrządowaniem). Tynki te są stosowane jako tynki podkładowe Tynki cementowo-wapienne 
ciepłochronne z dodatkiem kolek styropianowych są tynkami maszynowymi i stosowane są jako tynki 
podkładowe 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka murarskiego, taśmy 

malarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne będzie elastyczne 
wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi wykorzystamy długą i krótką pacę 
stalową, szpachelkę kątową, przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym, okulary i maskę 
przeciwpyłową. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogolne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 

5.2. PodłoŜa tynkarskie - warunki przygotowania 
5.2.1. Rodzaje ściennych i stropowych materiałów budowlanych. 

Znajdujące się na rynku materiały budowlane, przeznaczone do budowy ścian i stropow, moŜemy podzielić w 
następujący sposób: 

- cegła pełna, dziurawka, kratÓwka, pustaki ceramiczne, 
- beton porowaty (gazobeton)- bloczki i prefabrykaty, 
-  beton zwykły i zbrojony, 
- stropy betonowe - wylewane (płyty monolityczne betonowe i Ŝelbetowe), 



 

82 
 

śądania i wymagania, dotyczące ścian i sufitów, regulują odpowiednie normy dotyczące poszczególnych 
materiałów budowlanych. 

5,2.2. ZałoŜenia dotyczące podłoŜy tynkarskich. 
5.2.2.1. Wymagania dotyczące podłoŜa tynkarskiego. 
PodłoŜe tynkarskie ma wpływ  na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania 

i obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoŜa, grubość tynku itp.). 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoŜa pod tynkowanie. 

Badanie podłoŜa następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, 
drapania (skrobania), oraz zwilŜania , a takŜe aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoŜa 
podczas prac budowlanych moŜe mieć wpływ na jakośc i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma moŜliwości stwierdzenia i 
skontrolowania ukrytych wad podłoŜa. 

NaleŜy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować 
przed otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość 
tynku zwiększa ryzyko powstawania rys. 
RównieŜ groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad 
otwartą fugą i juŜ niewielkie zmiany termiczne (napręŜenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i 
spękania.  W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe Ŝelbetowe, stalowe, 
drewniane) naleŜy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug 
zamykających i łączących oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profiIi. 
PodłoŜe pod tynk musi być: 

1) równe, 
2) nośne i mocne 
3) wystarczająco stabilne 
4) jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofiIne(zwilŜalne), 
5) szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
6)  wolne od wykwitów, 
7) nie zamarznięte, o temperaturze powyŜej + 5C. 

5.2.2.2. OstrzeŜenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 

tynkarskich, wskazać moŜliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 

Wskazówki: 
Niemal stałym elementem ostrzeŜeń i wskazówek są znajdujące się na kaŜdej budowie odsłonięte, układane 

na posadzkach róŜnego rodzaju rury i przewody instalacyjne. Niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur 
i/lub ich izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duŜe. MoŜe się takŜe zdarzyć, Ŝe nie zabezpieczone 
rury metalowe zaczną korodować na skutek kontaktu z zaprawą. Tego rodzaju szkody mogą pojawić się 
nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni. 

Zalecenia: 
Wykonanie zdjęć pomieszcze przed tynkowaniem. 
Zdjęcia dokumentują nie tylko stan podłoŜa do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takŜe są 

potwierdzeniem faktu ostrzeŜenia inwestora o istnieniu wady podłoŜa. W przypadku reklamacji zdjęcie 
stanowi bardzo waŜny dowód. 

5.2.2.3. Przygotowanie podłoŜa - naprawa podłoŜa. 
Przygotowanie podłoŜa jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoŜa, spełniającego Wymagania podane w 
PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2. 

5,2.2.4. Pzygotowanie podłoŜa - obróbka wstępna. 
Obróbka wstępna podłoŜa słuŜy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłoŜem. WiąŜe się z 

zastosowaniem środka zwiększającego przyczep ność ( n p. obrzutki wstępnej ). 
5.2.2.5. Ochrona budynków w stanie surowym przed działaniem szkodliwych warunków 

atmosferycznych. 
Wpływ warunków atmosferycznych, a w szczegolności deszczu, na surowy mur jest największy podczas 
murowania. MoŜe póŜniej prowadzić do powstawania uszkodzeń tynku (np. wykwity, spękania, rozsadzanie, 
itp.). Przed rozpoczęciem, a takŜe w trakcie wykonywania prac tynkarskich naleŜy uwzględnić następujące 
zasady: 

1) zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałow budowlanych 
2) prawidłowe wbudowanie materiałów budowlanych, 
3)  zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuŜszych przeru w pracy, szczególnie przed weekendem, 
4) moŜliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej  
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5) moŜliwie najszybsze wykonanie zadaszenia chroniącego przed deszczem. Woda opadowa nie moŜe 
wnikac w mur, 

6) zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez otwory insta|acyjne, parapety, nie 
zabezpieczone kominy itp. 

5.2.2.6. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podłoŜy tynkarskich. 
Niezbędne jest dotrzymywanie czasu schnięcia oraz wiązania odpowiedniego dla roŜnych materiałów, 
budowlanych podłoŜa (im dłuiej tym lepiej). Po upływie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać tynki wewnętrzne, jastrychy, a następnie tynki zewnętrzne. 
Wykonywanie tynków zewnętrznych przed tynkami wewnętrznymi i jastrychami stanowi niebezpieczenstwo dla 
jakości tynku. MoŜe prowadzić do powstawania rys, przebarwien i innych uszkodzeń . Wyraźnie wydłuŜa się 
czas schnięcia tynku. 
5.2.2.7. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podłoŜa pod tynk. 
Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych.: 
Elementy te traktuje się jako statycznie samodzielne części budynku. JeŜeli przewód wentylacyjny w całości jest 
obmurowany nie wymaga Ŝadnych specjalnych działań na etapie tynkowania. JeŜeli jednak przewód 
wentylacyjny, będący samodzielną częścią budynku, stanowi przerwę w ciągłości ściany (na równi ze ścianą, 
bądź wystając z niej), to przy pomocy tzw. nośnika tynku, moŜna uformować wolną od pęknięć powłokę 
tynkarską, niezaleŜną od ruchów skurczowych przewodu. W przypadku, gdy nie stosuje się nośników, naleŜy 
wykonac szczelinę dylatacyjną. Pozostałe występujące w murze róŜnorodne materiały budowlane, 
przemurowania oraz tępe miejsca styku murów (bez wiązania statycznego) naleŜy traktować jako mur 
niejednolity - mieszany. 

5.2.3. Sprawdzenie podłoŜa pod tynk. 
5.2.3.1. Ogólne sprawdzenie podłoŜa. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy teŜ właściwości powierzchni wierzchniej 
naleŜy posłuŜyć się próbą ścierania, drapania lub zwlŜania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyryrukowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. . 
Chłonnośc podłoŜa i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilŜania. Próba zwilŜania polega na 
zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
5.2.3.2. Sprawdzenie w zaleŜności od podłoŜa i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane 
dopuszczone do stosowania muszą posiadac wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt 
duŜych róŜnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani 
zbyt wystające przed lico muru . Przed nałoŜeniem tynku naleŜy je ewentualnie wyrownać. Przy układaniu 
bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niŜ 5 mm. Tego typu 
szcze|iny i inne ewentualne uszkodzenia naleŜy wypełnic najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania 
(nie stosowac w tym ce|u obrzutki wstępnej). Wykwity naruszające przyczepnośc tynku do podłoŜa, muszą 
zostać bezwzględnie usunięte. NaleŜy to  zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Suchy 
mur, sitnie chłonące wodę podłoŜa ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastącić przed przystąpieniem do tynkowania. Ochrona 
podłoŜa przed warunkami atmosferycznymi. 

Gazobeton. 
Ubytki naroŜników, dziury iniewielkie nierowności podłoŜa pod tynk trzeba, min. 3 dni pzed rozpoczęciem prac 
tynkarskich, obrzucić i zatrzeć na ostro, stosując materiał uŜywany później do tynkowania. Dodatkowo naleŜy 
zwrocić uwagą na ogólne wskazówki dotyczące przygotowania podłoŜa. Nakładanie tynku na mur z gazobetonu 
moŜe odbywać się tylko na dojŜały mur. W przypadku gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkować. 
Przed przystąpieniem do tynkowania mur naleŜy gruntownie oczyścić miotłą. Zakurzony mur naleŜy na sucho 
wyszczotkować, przy ciepłej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podłoŜa. Podczas moczenia 
trzeba uwaŜac, aby woda nie wytworzyła na powierzchni błony wodnej. 
Beton i Ŝelbet. 
Powszechnie przyjmuje się, Ŝe beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od betonowania, w 
zimie po 80 dniach bez mrozu. NaraŜone na korozje części metalowe (np. gwoździe, kotwy) muszą być na tyle 
usunięte, aby nie wchodziły w warstwę tynku. Pozostałe części naleŜy przed rozpoczęciem tynkowania 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury i przewody wodn-.kanalizacyjne muszą przed rozpoczęciem tynkowania 
zostać zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej (zaizolowane). Na powierzchniach betonowych, które po 
próbie zwilŜania wykaŜą, Ŝe są zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzą, kurzem czy innymi czynnikami, 
nie moŜna nakładać tynku. JeŜeli oleju szalunkowego nie moŜna zmyć, musimy zastosować inne odpowiednie 
środki (np. piaskowanie, czyszczenie parą wodną z uwzg|ędnieniem czasu schnięcia lub uŜycie specjalnego 
preparatu odtłuszczającego ). Na szczególnie gładkie powlerzchnie betonowe (płyty stropowe), a takŜe przy 
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betonach o widocznej silnej chłonności lub zawierających specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniające) 
naleŜy w sposób szczegołowy dokonać oceny podłoŜa pod tynkowanie i dobrać odpowiednią powłokę 
gruntującą (ewentuaInie odpowiedni podkład).  

Proba zwilŜzania. 
Istotnym kryterium przydatności powierzchni betonowej do tynkowania jest proba zwilŜania. W metodzie tej 
naleŜy pędzlem malarskim średniej twardości lub czerpakiem murarskim obficie zmoczyć wodą badaną 
powierzchnię. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknięcie kropli wody w przeciągu 5 minut świadczy o 
tym, Ŝe moŜna rozpocząć prace tynkarskie. 

JeŜeli w wyniku próby zwilŜania nie nastąpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jeŜeli zgodnie z 
protokołem sprawdzającym po odpowiednim czasie będąwidoczne kropelkiwody, przyczyna moŜe być 
następująca: 

1) jeszcze zbyt wilgotny beton, 
2)  pozostałości oleju szalunkowego, 
3) zbyt szczelny beton. 
Sprawdzanie wilgotności szczątkowej. 

W celu dokładnego ustalenia wilgotności podłoŜa naleŜy sprawdzić je za pomocą urządzenia pomiarowego, 
ewentualnie przez próbę suszenia. Próbka do suszenia musi byś pobrana z min. głębokości 2 cm przy pomocy 
wiertła w kształcie korony o min. Średnicy 25 mm wiertarką wolnoobrotową. Ma to na celu zredukowanie 
wpływu rozgrzanego wiertła na próbkę.  
W odniesieniu do tynkow cementowo-wapiennych (wewnętrznych i zewnętrznych) na ścianach i stropach 
betonowych obowiązują następujące dodatkowe zasady: 

1) tekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moŜe mieć pozytywny wpływ na przyczepnośc do 
podłoŜa tynków cementowo - wapiennych, 

2) w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gładkiego podłoŜa moŜe dojść do obsuwania się mokrej zaprawy 
z powierzchni ściany, 

3) jezeli podłoŜe betonowe jest bez zarzutu, a próba zwilŜania wykazała, Ŝe moŜna rozpocząć  tynkowanie 
naleŜy przystąpić do nanoszenia środka zwiększającego przyczepność zaprawy tynkarskiej. 

W przypadku tynków cementowo - wapiennych stosuje się następujące środki: 
1) obrzutkę cementową (z reguły nie jest stosowana na szczelnym, źle chłonącym wodę podłoŜu 

betonowym, tutaj stosuje się obrzutkę uszlachetnioną specjalnymi dodatkami), 
2) zaprawę zwiększającą przyczepność, cienkowarstwową 

W przypadku dostatecznie równych,  nie wybrzuszonych powierzchni betonowych moŜliwe jest 
zastosowanie tynku cienkowarstwowego.  

Obróbka tynku w miejscach szczególnych na podłoŜach betonowych. 
W miejscach połączeń i styków z innymi materiałami tworzącymi ścianę (filary, ściana  zcegły, stropy betonowe 
itp.) naleŜy przed wygładzaniem i zacieraniem tynku wykonać nacięcie kielnią tynku aŜ do podłoŜa lub osadzić 
odpowiedni profil tynkarski. Przy konieczności dylatowania powierzchni otynkowanych stropów betonowych 
naleŜy wykonać pionowe nacięcie tynku w krawędziach wzdłuŜ ścian okalających strop (nacięcia moŜna 
wykonać równieŜ w tynku na stropie; analogia do dylatowania podkładow posadzkowych). Zwłaszcza stropy 
naraŜone na obciąŜenia termiczne. 

Mur mieszany. 
Nawet przy zachowaniu poszczególnych norm dotyczących obróbki, mur mieszany zawsze stanowi trudne 
podłoŜe pod tynk. Jest on konstrukcją złoŜoną z materiałów o zroŜnicowanych właściwościach, nie zapewniającą 
tynkowi jednolitego podłoŜa i wystawioną lokalnie na działanie róŜnych obciąŜeń. W przypadku tego rodzaju 
podłoŜa naleŜy uzgodnic ze zleceniodawcą indywidualne rozwiązanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub 
wykonanie nośnika tynku). 
5.3. Tynkowanie 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenic podłoŜe pod 
tynk. Podane w powyŜej wymagania dotyczące podłoŜa pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów 
robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich  mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub teŜ stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi byc juz wiadome, jaką przewidziano wierzchnią 
warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku 
wierzchniego (płytek ceramicznych lub innej powłoki). 

5.3.1. Wptyw warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczegolności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
5.3.1.1. Ciepłe warunki pogodowe. 
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Ciepłe warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: łagodny, ciepły wiatr w zimie), bezpośrednie 
nasłonecznienie itp. mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. 
Konieczne moŜe być wstępne nawilŜenie podłoŜa, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. 
5.3.1.2. Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moŜe przez to ulec zniszczeniu wskutek działania 
mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę.  Szkody 
te przybierają postać łuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juŜ praktycznie przy temperaturze +5C 
(temperatura obiektu). Skutkami tego są obniŜenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie 
mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpiecze tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz 
podłoŜa tynku jest wyŜsza niŜ +5 C. Narzuconąwarstwę tynku naleŜy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 
stwardnienia i wyschnięcia. NaleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku określonych tynków konieczne moŜe być 
zachowanie wyŜszych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla kaŜdego rodzaju tynku. 
W zimnych porach roku przytynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze) zewnętrznej 
izolacji cieplnej (elementy betonowe), naleŜy zwrócić uwagą na to, Ŝe moŜe nastąpić zbyt gwałtowne obniŜenie 
temperatury elementu. MoŜe to być przyczyną zamarznięcia świeŜego tynku. 
5.3.2. Środki zwi ększające przyczepność. 
Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepnośc tynku do podłoŜa) stosowane są: obrzutka wstępna, zaprawy 
i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne. Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych 
oraz cementowych na wszystkich podłoŜach (z wyjątkiem betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest 
obrzutka wstępna. Na szczelnych, słabo chłonnych podłoŜach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna 
uszlachetniona Ŝywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepnośc. 
5.3.2.1 Obrzutka wstępna. 
Obrzutka wstępna: 

a) stanowi przygotowanie podłoŜa pod tynk, 
b) słuŜy jako środek adhezyjny i/|ub do wyrównania chłonności, 

ZaleŜnie od rodzaju podłoŜa tynku oraz zaprawy tynkarskiej moŜe być wymagane zastosowanie obrzutki 
wstępnej (zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej 
wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i 
wskazówek wykonawczych producenta tynku. Do wykonania obrzutki wstępnej naleŜy zastosować przewidzianą 
do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do 
obrzutki wstępnej jest niedozwolone. NawilŜanie podłoŜa pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej 
obrzutki wstępnej zaleŜne jest od warunków pogodowych i chłonności podłoŜa. O długości przerw 
technologicznych dla orzutki wstępnej decydują w pierwszej kolejności: 

1) właściwości podłoŜa pod tynk, 
2) rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej, 
3) warunki pogodowe (pora roku), 
4)  wentylacja. 

W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni.  
W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie 
wewnętrzne, naleŜy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by nie 
napełnić obrzutką naroŜników. JeŜeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą powierzchnię, to konieczne jest 
jej zmatowienie (np. szczotką drucianą). 
Wskazowka: 
Zaprawa do obrzutki wstępnej nie moŜe być zbyt wodnista. MoŜe to doprowadzic do powstania słabo wiąŜącej 
(szklistej) powierzchni, która nie zwiększa przyczepności. W takich przypadkach obŜutka wstępna przynosi 
więcej szkód niŜ korzyści. 
5.3.2.2. Środki zwi ększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowane są specjalne zaprawy 
oraz szlamy zwiększające przyczepność.  
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoŜy). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem 
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. 
Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą”mokre na mokre’. lub teŜ długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp. podane sąw opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z 
zawiesiny(dyspersji) Ŝywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad do której dodaje się cement aŜ do 
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uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów naleŜyje odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. NaleŜy nanieść tylko taką 
ilośc szlamu, by moŜliwa była praca metodą „mokre na mokre”. Przestrzegać wskazówek producenta. 
5.3.3. Bruzdy i przebicia. 
Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niŜ 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Wskazówka: 
Wykonywanie prac tynkarskich na świeŜo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., moŜe doprowadzić do 
wciągania zaprawy w głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczenstwo pęknięć). Elementy metalowe 
naraŜone na korozję np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, aby nie wnikały w warstwę 
tynku. Nieusunięte elementy muszq być zabezpieczone przed korozją przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzqcych w warstwę tynku, muszą być zabezpieczone przed 
kondensacją pary wodnej. 
Wskazowki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy: 
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej naleŜy odpowiednio dobrać do przewidzianej zaprawy tynkarskiej 
oraz zaleŜnie od przeznaczenia pomieszczenia. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe przewody przebiegające pod tynkiem 
cementowo . wapiennym lub cementowym nie mogą być mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach 
naleŜy uzy np. cementu szybkowiąŜącego). Bruzdy instalacyjne w ścianach betonowych naleŜy całkowicie 
przykryć nośnikiem tynku (z 20 cm zakładką na sąsiadujące powierzchnie ścian betonowych) nawet wtedy, gdy 
są one wypełnione. Specjalne zaprawy wypełniające (np. nie wymagające podkładu pod tynk) naleŜy stosować 
zgodnie z instrukcjami producenta. 
5.3.4. Tynkowanie pomieszczeń o duŜej wilgotności oraz pod płytki ceramiczne. 
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi muszą zostać przed przystąpieniem 
do prac tynkarskich dokładnie określone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te tynkuje się 
jednowarstwowo, nie mogą one byc takŜe zacierane ani wygładzane.JuŜ wygładzone lub zatarte powierzchnie 
naleŜy przed pokryciem płytkami zmatowić i oczyścic z pyłu. Nie wymaga się, aby małe powierzchnie - takie 
jak na przykład cokoliki - nie były zacierane lub wygładzane. 

Tynk (cementowo - wapienny) musi odznaczać się minimalną grubością 10 mm i posiadać minimalną 
 wytrzymałość na ściskanie. W kaŜdym wypadku konieczna jest ocena przydatności fabrycznej zaprawy 
tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod płytki ceramiczne. Tynki 
cementowo . wapienne, przeznaczone do pomieszczeń z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje się bez 
specjalnej obróbki wstępnej. W przypadku obciąŜenia wilgocią odpowiadającą grupie W3 oraz W4, przed  
przystąpieniem do układania płytek naleŜy przeprowadzić wstępną obróbkę powierzchni. 

Zalecenie: w pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia płytkami ceramicznymi naleŜy przede 
wszystkim skontrolować kąty proste (zmierzyc przekątne) 
RownieŜ elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nośniki tynku itp. muszą odpowiadać warunkom do 
danej grupy zawilgocenia. 
5.3.5. Profile tynkarskie. 
Wśród profili tynkarskich wyroŜnimy m.in. profile naroŜnikowe, prowadzące i specjalne.  
Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo.wapiennych 
oraz cementowych.  
Niebezpieczestwo korozji. 
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie naleŜy się liczyć z silnym zawilgoceniem. 
Osadzanie profili. 
 W pomieszczeniach wilgotnych, jak rownieŜ na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą cement lub 
mieszaninę cementowo – wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego 
gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowan na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach uŜyć 
moŜna specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowiąŜącego. Profile naleŜy osadzać punktowo, 
w odstępach ok. 50 cm. JeŜeli do wstępnego zamocowania kształtowników uŜyto gwoździ ocynkowanych, to po 
stęŜeniu zaprawy do osadzania naleŜy je usunąć. Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową 
poniewaŜ warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokości ok. 1 cm od miejsca cięcia. Niebezpieczenstwo korozji. 
Stosować noŜyce do metalu.  
WaŜne wskazówki dla właściwego funkcjonowania profiIi. 
5.3.6. Wykonanie tynków jednowarstwowych i podkładowych. 
5.3.6.1. Wskazówki ogólne. 
Grubości tynków zgodnie z zaleceniami producentów suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie 
przygotowanych. 

Stosować się do wskazówek dotyczących obróbki, pochodzących od producenta zaprawy tynkarskiej. 
Właściwa kontrola podłoŜa pod tynk dla danego materiału budowlanego oraz czynności przygotowawcze. 
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Specyficzne dla produktu i/lub zaleŜne od warunków pogodowych przygotowanie wstępne. Nie dopuszczać do 
powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzące, naroŜnikowe itp.). Elementy 
puszczane w tynk (np. ramy okienne) naleŜy osadzić rownomiernie na całym obwodzie. Stosować odpowiednie 
łaty odcinające w miejscach niezbędnych (np. otwory drzwiowe pod ościeŜnice obejmujące). Zwracać uwagę na 
dokładne ściągnięcie i wyrównanie tynku podkładowego, poniewaŜ tynk wierzchni nie jest w stanie pokryć i 
wyrównać dziur, pustek i fal .  
Szczególne wskazówki wykonania tynków podkładowych pogrubionych (wielowarstwowych): 

1) Nanieść jednolicie grubą warstwę tynku i zaciągnąć powiezchnię. 
2) To, czy wymagane jest nakładanie tynku metodą „mokre na mokre” czy teŜ. ewentualne przygotowanie 

spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleŜnione jest od wskazówek producenta tynku. 
3) Unikać tworzenia się warstw rozdzielających (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gładko ) 

Szczególne wskazówki wykonania tynkow podkładowych lekkich na bazie cementowo . wapiennej. 
1) Obróbka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynków 

cementowo -wapiennych. 
2) Unikać tworzenia się warstwy szlamu na tynku lekkim (ścieranie stwardniałej powierzchni). Przy 

nakładaniu ręcznym lekkich tynków  podkładowych  stosować obrzutkę wstępną.  
3) Lekki tynk podkładowy moŜe być stosowany takŜe do wewnątrz. 
4) W przypadku układania płytek obowiązują takie same wymagania jak dla normalnych tynków 

cementowo - wapiennych. 
5) Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynków wierzchnich pamiętać o warstwie wyrównawczej. 

5.3.7. Wykonanie tynkow wykonczeniowych (drobnoziarnistych). 
Na jednowarstwowych tynkach wewnętrznych nie stosuje się z reguły Ŝadnych tynków wierzchnich. JeŜeli 
uŜytkownik obiektu Ŝyczy sobie mimo to wykonania warstwy wierzchniej, to naleŜy zwrócić uwagą na następu 
jące rzeczy: 

1)  powierzchni tynku podkładowego pod tynk cienkowarstwowy nie naleŜy wygładzac, zacierać itp. 
2)  zachować minimalny czas przerwy technologicznej równy 3 tygodnie (zaleŜnie od warunków 

panujących na budowie oraz od lokalnej wentylacji), 
3) ewentualnie konieczne moŜe być właściwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie 

środków wyrównujących chłonność podłoŜa i poprawiających przyczepność) 
Na tynkach cementowo - wapiennych podkładowych i tynkach lekkich (wewnątrz), przy zastosowaniu 

cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk nałoŜony na grubośc ziarna), konieczne moŜe okazać się 
wykonanie odpowiedniej warstwy wyrównawczej lub pośredniej.  

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplających 
odpowiedniej warstwy wyrównującej. JeŜeli przy wykonywaniu tynku podkładowego na jego powierzchni 
wytworzy się warstwa osadowa to naleŜy ją koniecznie usunąć. 

W przypadku określonych produktów oraz w zaleŜności od warunkow atmosferycznych konieczne moŜe być 
dokonanie wstępnego przygotowania tynku podkładowego (zwilŜenie, zagruntowanie itp). 

Bezwzględnie przestrzegać wymaganych temperatur przy obróbce warstw wierzchnich (wykończeniowych) 
tynku. 
5.3.8. Długość przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynków wewnętrznych. 
W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na czas schnięcia ma długość 
przerwy technologicznej oraz wietrzenie. Z tego teŜ względu nie moŜna podac ogólnych danych dotyczących 
tych czasów. Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych naleŜy pamiętać, iŜ np. przy podwojnej grubości 
tynku konieczne jest przyjęcie czterokrotnie dłuŜszego czasu schnięcia. 
5.3.9. Obróbka powierzchni tynku. 
5.3.9.1. Wyrównanie powierzchnitynku 
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą być 
widoczne ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza 
wyrównywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna 
szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakŜe powierzchnia nie moŜe być 
porysowana. 
Zacieranie. 
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynków wapiennych, 
cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po nałoŜeniu dodatkowej, 
cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi 
wykonczenie powierzchni.  Nie mogą być widoczne gniazda, Tynki jednowarstwowe na gładkich 
powierzchniach betonowych mają tendencję do tworzenia pęcherzykow i mogą być tam wykonywane tylko 
większym nakładein pracy. 
Wygładzanie. 
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Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do 
momentu uzyskania 
Gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma moŜliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc przy oświetleniu 
smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. 
Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane tylko przy uŜyciu 
specjalnego wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorów). 
Tynki wapienne, cementowo - wapienne oraz cementowe nie są filcowane ani wygładzane. 
5.3.10. Pielęgnacja tynku. 
5.3.10.1. Tynki wewnętrzne. 
Po wykonaniu tynku wewnętrznego (takŜe w trakcie przypadającego okresu grzewczego) naleiy zapewnić dobrą 
wentylację oomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt 
szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym ceIu czynności naleŜy określic na 
miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. oznacza to, Ŝe np. 
strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie moŜe byc skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię 
tynku, ani teŜ dmuchawa nie moŜe być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. Zastosowanie 
odwilŜaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiąŜącej z tynku’ a tym samym prowadzi do 
jego uszkodzenia. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości - wymagania 
6.2.1.Uwagi ogólne. 
Wykonany tynk musi wykazywac odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz odpowiadać wymaganiom 
określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłoŜem.  
6.2.2. Powierzchnia tynku. 
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi 
właściwościami. Przed wykonaniem robót naleŜy z inwestorem dokładnie omowic oczekiwany rezultat prac 
tynkarskich. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne. Krawędzie, profile oraz fugi muszą 
wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. Przy wykonywaniu 
połączen tynku otynkowana powierzchnia lub połączenie pozostają z reguły widoczne. Struktura powierzchni 
moŜe odróŜniać się ze względu na inny materiał oraz inne zabarwienie tynków.  
Ocena gotowej powierzchni tynku. 
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym 
oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik oceny 
równieŜ mają wpływ zroŜnicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego tynku. 
6.2.3. Gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroŜy tynkowanych powierzchni. 
Uwagi odnośnie określonych normami tolerancji wymiarowych. 
Podane w normie wymiary średnie muszą być stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do 
jakichkolwiek otworów, elementow wbudowanych itp. Osadzone elementy wbudowane naleŜy otynkować 
równomiernie na całym obwodzie, tzn. Ŝe np. listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu 
jednakowej szerokości, a ościeŜnica musi być na całym obwodzie rownomiernie szeroka Zleceniobiorca prac 
tynkarskich powinien zakładać, Ŝe wszystkie elementy wbudowane są osadzone przy zachowaniu pionu oraz 
płaszczyzn. Kontrola przed rozpoczęciem tynkowania nie jest obowiązkiem wykonawcy robot tynkarskich, ale 
ewentualne, konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze naleŜy uzgodnić z inwestorem. Wszelkie róŜnice w 
przypadku otynkowanych elementów budowlanych nie mogą być widoczne. DuŜe, powiązane ze sobą 
powierzchnie tynkarskie wymagają zwiększonych nakładów pracy przy tynkowaniu. 
6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania. 
Rysy mogą mieć róŜnorodne przyczyny, między innymi: 

1) osiadanie podłoŜa, 
2) zróŜnicowane obciąŜenia (technologiczne, uŜytkowe), 
3) zmienione obciąŜenia budowli (np. na skutek przebudowy), 
4) zbyt szybkie wysychanie, 
5)  kurczenie się i pełzanie, 
6)  niekorzystne formaty powierzchni (brak podziału), 
7) zetknięcie się elementów budowlanych o roŜnych właściwościach, 
8) otwarte fugi, 
9) zapadnięte naroŜniki, 
10) otwory w ścianach (zbrojenie diagonalne otworów), 
11) deformacje stropu najwyŜszej kondygnacji oraz innych e|ementow nośnych, 
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12)  róŜne obciąŜenia termiczne (np. słonce/ cien, jasne/ ciemne kolory),  
13) zróŜnicowany układ kolorystyczny w obrębie jednej powierzchni 
14) wstrząsy (ruch drogowy,) 
15)  i inne. 

JeŜeli po zakończeniu tynkowania zarysują się kształty elementów konstrukcyjnych ściany (zarysy cegieł lub 
bloczków, zapadnięte spoiny, rysy), to moina przyjąć jedną z następujących przyczyn: Ŝle wybrany początek 
tynkowana (np. kurczenie się podłoŜa pod tynk nie zostało jeszcze zakończone, wpływy warunków 
atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotność podłoŜa pod tynk (np. brak ochrony podłoŜa 
przed wpływem warunków atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podłoŜa pod tynk (np. zbyt szerokie 
i/lub głębokie spoiny, zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. 
niezgodnie z wytycznymi obróbki). 
Gotowy tynk nie moŜe wykazywać Ŝadnych rys pęknięc o szerokości ponad 0,2 mm. Większa liczba i/lub 

koncentracja rys i pęknięć (równieŜ tych dopuszczalnych) nie moŜe naruszać właściwości uŜytkowych 
obiektu i zasad fizyki budowli.  

Ocena moŜe zostać dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualną naprawą 
konieczne jest kaŜdorazowo określenie przyczyn powstania pęknięć, ich szkodliwości oraz przewidywanego 
czasu trwania pojawiania się rys. 

6.2.5. Malowanie, powlekanie, płytki ceramiczne i inne okładziny. 
Przy dalszej obróbce powierzchni tynku (przy nakładaniu powłok, okładzin, płytek itp.) konieczne jest 
stosowanie się do poniŜszych uwag. 
6.2.6. Farby i powtoki malarskie. 
Do pokrycia farbami i powłokami malarskimi nadaje się osuszona, utwardzona oraz dostatecznie przereagowana  
powierzchnia tynku. Zaleca się wcześniejsze przetestowanie farb na powierzchniach próbnych. 
6.2.7. Ptytki ceramiczne, mozaiki  
Ze względu na dodatkowe napręŜenia ścinające występujące w tynku, tego typu materiały mogą być stosowane 
wyłącznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymałości na ściskanie a 2 N/mm2. NaleŜy dokonać 
wstępnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zaleŜnie od stopnia naraŜenia na działanie wilgoci 
Początek prac zaleŜy od stopnia wyschnięcia tynku, a w przypadku tynków wapiennych lub cementowo - 
wapiennych takŜe od stopnia stwardnienia tynku 
7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00,,Wymagania ogólne” 
2. Jednostka obmiaru iest: m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 

2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 

1) brak niepoŜądanych pęknięć powierzchni, 
2) materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny 

posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania w 
budownictwie, 

3)  stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej, 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawŜńników nakładanych maszynowo i ręcznie. 
Tynki nakładane maszynowo i ręcznie naleŜy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki 
kategorii III zgodnie z tabela nr 5 PN-70/B-10100: 

 
Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzaleŜniona jest od rodzaju ziarna w 
materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która - w zaleŜności od rodzaju produktu - wynosi 
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0,6 -1,4 mm. Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo 
lub w całości wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy duŜymi ziarnami mają strukturę 
drobnoziarnistą i z tego względu lekkie „piaszczenie” się tynku (próba ścierana dłoni) nie jest uwaŜane za wadę 
wykonania. Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie naleŜy porownywać z 
tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym). Wygładzoną powierzchnię moŜna 
otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi tynkarskiej. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy nie są obowiązkowe  za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10107:.1998l Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
(Zmiana Az1) 
PN-B-1 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-90/B.1 4 501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-70iB-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania ibadania pzy odbiorze 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
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ST - 01.10.00 ,,WYKONANlE SUFlTÓW l OBUDÓW G.K” 
Kod CPV 45421141-4, 45421146-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających wykonaniu  
sufitów i obudow w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz Wymagania wspolne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które są zlecone i objęte kontraktem, polegających na wykonaniu sufitow i obudów w technologii suchej 
zabudowy (gipsowo.kartonowej) 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne,’. 
Wykonawca jest odpowiedziaIny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
1.4. Określenia podstawowe 
Dla zachowania bezpieczeństwa poŜarowego budynkow muszą byc one zaprojektowane i wykonane w taki 
sposob, aby w przypadku poŜaru: 

1) Przez załoŜony czas była zapewniona nośność konstrukcji; 
2) Było ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku; 
3) Było ograniczone rozprzestrzenianie się ognia na budynki sąsiednie; 
4) Mieszkancy lub uŜytkownicy mogli opuścic budynek lub byc ewakuowani; 
5) Był zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych, 

1.4.1. odporność ogniowa - jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań w 
warunkach odwzorowujących przebieg poŜaru.  Miarą odporności ogniowej jest wyraŜony w minutach czas od 
momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech 
granicznych kryteriow, t j . nośności ogniowej , izolacyjności ogniowej oraz szczelności ogniowej.  
1.4.2. Nośność ogniowa  - zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas wyraŜony w pełnych minutach, przez 
który element próbny utrzymuje swoją zdolność do przenoszenia obciąŜenia badawczego w czasie badania. 
1.4.3. Nośność ogniowa – jest to czas po którym element budynku w warunkach poŜaru przestaje spełniać swoją 
funkcję nośną - Wyczerpanie nośności - przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń (od kształcen ). 
1.4.4.  lzolacyjność ogniowa  - zgodnie z normą PN-EN 1363-1 jest to czas, wyraŜany w pełnych minutach, 
przez który element próbny utrzymuje w czasie badania swoją funkcję oddzielającą, bez wywołania na 
powierzchni nie nagrzewanej temperatury, która albo: podnosi średnią temperaturę więcej niŜ o 140.C powyŜej 
początkowej średniej temperatury lub w  dowolnym miejscu przekracza (łącznie z termo elementem ruchomym) 
więcej niŜ 180C powyŜej początkowej średniej temperatury. 
1.4.5. lzolacyjność ogniowa - jest to czas po którym element budynku w warunkach poŜaru przestaje spełniać 
funkcję bezpiecznego oddzielenia na skutek osiągnięcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej 
temperatury. 
1.4.6. Szczelnośc ogniowa (E) zgodnie z normą PN-EN 1363-1 są to czasy, wyraŜone w pełnych minutach przez 
które element próbny w czasie badania utrzymuje swoją funkcję oddzielającą  
1.4.7. Szczelność ogniowa jest to czas po którym element budynku w warunkach pozaru przestaje spełniać 

funkcję pojawienia się ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody bezpiecznego 
oddzielenia  

1.5. Oólne wymagania dotyczące Robót 
1. NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celow wykorzystania jej do 

budowy,  
2. KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację lnwestora ,,Do realizacji”.  
3. KaŜdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.) kóore chce 
wprowadzić Wykonawca wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu. 

4. Podwykonawca na etapie składania do GW oferty musi podać w formie pisemnej detale rozwiązań 
technicznych, połączenia, newralgiczne elementy itp. te rozwiązania muszą być na tyle szczegółowe , aby 
moŜna rozliczyć Podwykonawcę z zakresu robót, a takŜe jednoznacznie rozliczyć go w okresie 
gwarancyjnym (jakość prac). Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te 
rozwiązania uzgodnić Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Szczegółowe dane dotyczące elementów suchej zabudowy 
2.1.1. Cechy ptyt g-k 
Polska Norma PN-B.79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubości  9,5mm, 
12,5mm 15,0mm 18,0 mm szerokości: 600; 900, 1200 i 1250 mm, długości od 2000 do 4000mm. 
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2.2. Płyty gipsowo.kartonowe 
Płyty muszą odpowiadac Polskiej Normie PN-B.79405 oraz normom DIN 28280 i oNoRM B 3410. Zgodnie z 
normą PN.96/B-02874 oraz DlN 4102-4 naleŜą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych 
WyróŜniamy następujące rodzaje płyt: 
GKB - płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70% 
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i 
krawędzie wzdłuŜne pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny ścian i sufitów na 
konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. 
GKBI - płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyższa 
nii 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczac 10 godz.) Płyta ta ma 
ograniczoną nasiąk|iwośc do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego 
(karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Płyty tego typu 
stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotnoŚci powietrza 
jako podłoże dla płytek ceramicznych 
2.2.1. Profile stalowe 
Aby moŜna było wykonać sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest wybudowanie 
odpowiedniej konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k.  Do wykonania konstrukcji naleŜy uŜyć 
specjalnych,  systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne 
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne’ 
3.2. Sprzęt do wykonania robot 
Narzędzia 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy. 
                       1.Do cięcia płyty g-k uŜywane są noŜe z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 

 2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uŜywamy wolnoobrotową 
wiertarkę z mieszadłem, kielnię, wiadro plastikowe. 

3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g.k stosowany jest powszechnie młotek 
gumowy, łata i poziomica 

4. Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania; 
5. Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny; 
6. Dodatkowo mogą byc uŜyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas 

zabudowy poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do 
wyznaczania poziomow). 

4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 
4.1. Warunki transportu 

Transport i składowanie płyt g.k 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy moŜna zapewnić stosując 
odpowiednie zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego 
montaŜu. 

1. Płyty g.k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych 
wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 

2.  Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłoŜu (najlepiej palecie) lub na podkładkach 
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-k na 
podłoŜe to około 5,65 KN/m2. 

3. Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chronic przed wilgocią. Nie wolno stosować płyt 
g.k zamoczonych lub zawilgoconych. 

4.2. Warunki składowania na placu budowy 
Przy obróbce lub montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać poniŜszych wskazówek: 

1) Płyty gipsowo-kartonowe naleŜy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą 
odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu 
cięŜkich pakietów płyt). 

2) Podczas osadzania płyt naleŜy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroŜy i krawędzi. Niewłaściwe 
składowanie (np. stawianie płyt w pionie) moŜe prowadzić do odkształceć, które utrudniają prawidłowy 
montaŜ i prowadzą do powstania usterek. 

3) Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe 
muszą być składowane na płaskim podłoŜu (palecie) lub na kantowkach rozmieszczonych co 50 cm, 
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4) Podczas składowania płyt trzeba zwracać  uwagę na nośność podłoŜa 
5) Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty 

wilgotne naleŜy suszyć pojedynczo ułoŜone na płaskim podłoŜu. 
6) Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) naleŜy przechowywać w suchych 

pomieszczeniach.  
Zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i70% wilgotności 
względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5”C do maksymalnie +40”C. Po montaŜu systemy 
z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy chronic przed długotrwałym działaniem wi|goci. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
5.2.  Przycinanie i obróbka płyt gipsowo.kartonowych 
Przycinanie 
Płyty gipsowo.kartonowe moŜna łatwo cieć za pomocą noŜa do płyt lub noŜa do wykładzin. Podczas przycinania 
płyty powinny leŜeć płasko na rownym podłoŜu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby 
przyciąc płytę naleŜy: (1) naciąć karton strony licowej (zastosować łatę); (2) płytę złamać w rdzeniu gipsowym; 
(3) rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, naleŜy uŜyc piły płatnicy lub piły 
tarczowej z urządzeniem odsysającym. 
Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazowac za pomocą struga. Karton na stronie licowej obrobić posługując się papierem 
ściernym,  strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami 
takŜe naleŜy oszlifować krawędź kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem naleŜy usunąć pył gipsowy z 
krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilŜenie w celu zapewnienia lepszej przyczepności masy 
szpachlowej. 
Wycięcia 

Wycięcia insta|acyjne, otwory i przepusty naleŜy dokładnie wymierzyc, wykreślić i wyciąć posługując się 
piłąotwornicą lub piłką do wycinania . Średnica otworu powinna byc ok 10mm większa niŜ średnica rury. 
5.3. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń 
5.3.1. Mocowanie 
Płyty gipsowo-karto mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu bądź drewna. Mogą być 
one takŜe przyklejane bezpośrednio do pionowych elementow konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego( np. 
Ansetzgips 60). Nie wolno przyklejać płyt gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementow 
konstrukcyjnych. Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie 
dosunięte oraz, aby przylegały do konstrukcji nośnej. NaleŜy zachować następujące odstępy elementów 
mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte kartonem co najmniej 10 mm, krawędzie nie osłonięte 
kartonem co najmniej 15 mm. Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać 
tylko na taką głębokośc, aby nie uszkodzic kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac montaŜowych 
nie dopuszczać do powstawania odkształcen płyt gipsowo-kartonowych (spęczenia, napręŜenia). Długość 
elementu mocującego zaleŜy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od Wymaganej głębokości 
wpuszczenia go w konstrukcję nośną. 
5.3.2. Połączenia 

Profi|e przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoŜa i stropu w odstępie 
<1000 mm;. 
Połączenia boczne muszą mieć co najmniej trzy punkty mocowania. Materiał uszczelniający musi na 
całej swojej szerokości wypełniać nierowności podłoŜa. 

Powstające styki naleŜy wypełnić masą szpachlową. Tam, gdzie występuje okładzina wielowarstwowa i gdzie 
nie ma wymagań przeciwpoŜarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny moŜna wypełnic elastyczną 
masą spoinową. 
5.3.3. Połączenia e|astyczne 
JeŜeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczeń elementow graniczących ze ścianą działową w zakresie > 10 
mm, to pomiędzy ścianami działowymi a stropem naleŜy stosować połączenia elastyczne. W tym wypadku 
układa się pod profile paski z płyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości. okładzina Ściany nie 
powinna przeszkadzac w ruchu graniczących elemenów. 
5.3.5. Kształtowanie spoin 
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitow styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte 
względem siebie, tak by nie powstały spoiny krzyżowe (wymagane przesunięcie min 400 mm). Należy 
zwracac uwagę na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania. W 
pomieszczeniach o wysokiej wi|gotności (łazienka, natrysk) płyty gipsowo-kartonowe należy umieszczać 
na konstrukcjach ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni podłoża. Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w 
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pozycji pionowej ich styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profiIach pionowych konstrukcji 
nośnej. W przypadku układania płyt w pozycji poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak 
rozmieszczone, aby przy|egały do profi|i, z których zbudowana jest konstrukcja nośna ściany działowej. 

W przypadku okładzin dachu i stropu z płyt typu kompakt moŜliwe jest utworzenie spoin pionowych jako 
,,złącza ruchomego” (z wykluczeniem przypadku, w którym istnieją wymagania ochrony przeciwpoŜarowej). 
5.4. Mocowanie obciąŜeń 
5.4.1. ObciąŜenia na sufitach 
Obciąienia do 0,06 kN na pole płyty lub metr biezący mogą być mocowane bezpośrednio do okładziny o 
grubości 12,5 mm za pomocą kołków  uchylnych lub kołków rozporowych do płyt gipsowo-kartonowych. 
NaleŜy przestrzegać maksymalnych dopuszczalnych rozstawów zamocowań. W przypadku systemów 
sufitowych, dla których nie ma wymagań przeciwpoŜarowych, obciąŜenia ponad o,06 kN naleŜy mocować 
bezpośrednio do stropu kondygnacji. Na stropach objętych ochroną przeciwpoŜarową nie moŜna montować 
Ŝadnych przedmiotów, chyba ze przewiduje to dokumentacja techniczna. 
5.5 Instalacje elektryczne 
5. 5. 1 . Przewody, przełączniki, puszki i nstalacyjne 
Instalacje elektryczne w ściankach działowych i sufitach podwieszanych powinny spełniac wymagania 
odpowiednich norm i przepisów braniowych.  Przewody naleiŜy prowadzić w wolnych przestrzeniach 
konstrukcyjnych ścianek działowych i sufitów podwieszanych. 
Puszki gniazdek, rozgałęziaczy, przełączników itp. nie mogą być umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach 
ścianki, gdyŜ spowoduje to utratę izolacyjności akustycznej ściany. Puszki naleŜy przesunąc o min. 600 mm w 
stosunku do siebie ze względu na izolacyjność akustyczną. Warstwę materiału  izolacyjnego wewnątrz ścianki, 
moŜemy ścisnąć jedynie do 2/3 jej początkowej grubości. Przed zamocowaniem płyt gipsowo.kartonowych 
naleŜy zaznaczyć na nich miejsca,  w których mocowane będą gniazdka i puszki elektryczne. Dopuszczalne jest 
mocowanie puszek elektrycznych zarówno przed jak i po przykręceniu płyty g-k do ściany. Puszki elektryczne 
naleŜy uszczelnic za pomocą masy szpach|owej lub kleju gipsowego. 
5.5.2. Suchy tynk 
Przy układaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje się do na ścian. 
5.5.3 Sufity podwieszane i pokrycia stropów 
W płytach gipsowo-kartonowych naleŜy wykonać otwory, przez ktore prowadzona będzie instalacja lub 
osadzane będą oprawy świetlne. W przypadku sufitów z wymaganiami przeciwpoŜarowymi, otwory przez które 
poprowadzone zostały pojedyncze przewody elektryczne muszą być całkowicie wypełnione masą szpachlową. 
Wiązki przewodow przebijające płyty muszą być zabezpieczone w sposób spełniający wymagania 
przeciwpoŜarowe. JeŜeli sufit z wmontowanymi oprawami oświetleniowymi ma spełniać wymagania przeciw-
poŜarowe, to naleŜy stosować obudowy lamp wykonane zgodnie z oficjalną Klasyfikacją ogniową - lub 
AprobatąTechniczną. Sufit podwieszony moŜna dostosować do dodatkowych obciąŜen (instalacja, oprawy 
świetlne) poprzez zagęszczenie rozstawow pomiędzy wieszakami i profilami nośnymi. W przypadku sufitow 
sklasyfikowanych z obciąŜeniem ogniowym od dołu, naleŜy zwracać uwagę, aby maksymalne dopuszczalne 
obciąŜenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od przewodow elektrycznych nie zostało przekroczone. 
Maksymalna wartośc obciąŜenia to7 kWh/m.. JeŜeli obciąŜenie ogniowe zostanie przekroczone, naleŜy 
zastosować kanały kablowe lub osobne sufity sklasyfikowane z obciąŜeniem ogniowym od góry 
5.6. Spoinowanie 
5.6.1. Spoinowanie standardowe 
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi naleŜy wyrównać do 
poziomu pokrywających płyt. Podczas padania światła pod pewnym kątem moŜliwe jest powstawanie cieni na 
powierzchni ściany. 
5.6.2. Spoinowanie mechaniczne 
Przy powierzchniach powyŜej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje się zastosowanie maszyn do 
spoinowania. Dzięki wykorzystaniu skrzynek szpachlujących o róŜnej szerokości moŜna optymalnie wykonać 
wszystkie czynności w procesie spoinowania. Po uŜyciu przyrządy naleŜy umyć czystą wodą. 
5.6.3. Szpachlowanie 
Proces wypełnienia i wykanczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest waŜnym elementem 
podczas wykonywania prac montaŜowych z płyt g.k. Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i 
estetyczne wykonczenie powierzchni płyt g-k. 
Krawędzie cięte (KC) -  zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie 
cięte najpierw  naleŜy sfazować i oczyścić z pyłu. 
5.6.4. Taśmy zbrojące 
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym 
stosowane są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko do spoinowania 
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ręcznego. Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z uŜyciem taśmy zbrojącej. RozroŜniamy 3 rodzaje 
taśm zbrojących: 

. Taśmę papierową 

. Taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego 

. Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny) 
5.6.5. Wykonanie spoinowania 
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi byc oczyszczona zkurzu i pyłu gipsowego. Ze wzg|ędu na rodzaj 
zastosowanej masy 
szpach|owej Iub gipsu szpachIowego rozrośniamy spoinowanie z taśmą zbrojącąorazbez taŚmy zbrojącej’ W 
obydwu 
przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masę szpach|ową poprzecznie do |inii styku płyt, wciskając ją 
jak najgłębiej i 
szcze|nie wypełniającałąszczeIinę. Następnie ruchem jednostajnym, naj|epiej jednym pociągnięciem, 
rozprowadzamy i 
wygładzamy masę szpachIową wzdłuś całej spoiny. 
5.6.6.1 Spoinowanie z taśmą papierową 
TaŚma papierowa nie moŜe byc wykorzystywana do spoinowania połączen płyt w konstrukcjach, ktore muszą 
spełniac wymogi 
odporności ogniowej. 

a) odcinamy taśmę papierową na długośc wykonywanej spoiny i zamaczamy ją w pojemniku z czystą 
wodą. 

b) W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpach|owy Start na krawędzie styku dwoch płyt. 
a) Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpach|owy rozprowadzony uprzednio 

na połączeniu płyt. 
Na|ezy unikac zostawiania pęcherzykow powietrza tworzących się pod taŚmą papierową. 
Powierzchnię taŚmy 
pokrywamy cienką warstwą gipsu szpach|owego i czekamy do wyschnięcia spoin. 

b) Następnie nakładamy ko|ejną warstwę gipsu szpach|owego o 50-60 mm szerszą niŹ spoina i 
czekamy do j e j 

wyschnięcia. 
c) Zapomocągipsu słuŹącego do wykanczania spoin nakładamy ostatniąwarstwę wykonczenia spoiny 

szerzej o 60-80 
mm niŹ poprzednia warstwa. 

c) W ce|u z|icowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokośc na krawędziach ciętych powinna 
wynosic minimum 40 cm. 

d) Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu przystępujemy do sz|ifowania i wygładzania spoiny za 
pomocązacieraczki i 
drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego. 

5.6.6.2 Spoinowanie z samoprzy|epną siateczkową taśmą z włÓkna szk|anego 
Samoprzy|epna siateczkową taśma z włÓkna szk|anego moŜe byc wykorzystywana do spoinowania połączen 
płyt w 
konstrukcjach’ ktore muszą spełniac wymogi odpornoŚci ogniowej. 
. Samoprzy|epną taŚmę siateczkową przyk|ejamy na styku dwÓch płyt g-k. 
. odcinamy taśmę siateczkową na długośc wykonywanej spoiny. 
. Gips szpach|owy, wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy krawędzie płyt g-k. 
. Da|ej postępowac jak w pkt 5.6.6.1 ‘ ,,Spoinowanie z taŚmą papierową”. 
5.6.6.3 Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z fizeliny) 
Taśma z włókna szklanego moŜe być wykorzystywana do spoinowania połączen płyt w konstrukcjach, które 
muszą spełniać wymogi odporności ogniowej: 
. odcinamy taśmę z włókna szklanego na długości wykonywanej spoiny. 
. rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawędzie styku dwóch płyt 
5.6.6.4 Spoinowanie krawędzi ciętych z uŜyciem taśmy zbrojącej 
. Krawędzie styku dwóch ptyt fazujemy za pomocą noŜyka lub struga pod kątem około 45 stopni. 
. Przed połoŜeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca się oczyszczenie i nawilŜenie krawędzi. 
. W zaleŜności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej naleŜy postępować wg wskazówek podanych wcześniej. 
. Nie zaleca się stosowania taśmy siateczkowej. 
5.6.6.5 Spoinowanie krawędzi wzdłuŜnych i ciętych bez uŜycia taśmy zbrojącej 
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Dostępne są gipsy szpachlowe do wykonywania połączeń pomiędzy płytami bez konieczności stosowania taśm 
zbrojących. W takim wypadku materiałem zastępującym taśmę zbrojącą są włókna szklane lub celulozowe 
zawarte w gipsie szpachlowym. Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez taśmy jest takie same jak przy 
spoinowaniu z taśmą zbrojącą. Gips szpachlowy nakładamy w trzech etapach: 
. wypełnienie spoiny gipsem do spoinowania bez taśmy zbrojącej, w dwóch warstwach 
. nałoŜenie gipsu do wykańczania spoin. 
5.7. WaŜne wskazówki 
Taśma zbrojącajest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych naraŜonych na duŜe obciąŜenia 
mechaniczne. NajwyŜszą wytrzymałość spoiny uzyskuje się stosując taśmę papierową. Przy pracach tynkarskich 
i wylewaniu jastrychu znacznie podnosi się względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki płyt 
naleŜy spoinować dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym naleŜy unikać 
gwałtownego nagrzewania pomieszczen, gdyŜ na skutek napręŜeń wywołanych zmianą wymiarów spoiny płyty 
mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno być wykonywane W temperaturze powyŜej 10C  i wilgotności 
powietrza nie przekraczającej 70%,w przypadku wielowarstwowego pokrycia ścianek płytami gipsowo - 
kartonowymi naleŜy wypełnić masą szpachlową takŜe styki płyt w warstwach wewnętrznych. W tym wypadku 
moŜna zrezygnować ze stosowania taśmy zbrojącej w warstwach wewnętrznych 
5.8. Prace wykończeniowe 
5.8.1. PodłoŜe 
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych mają gładką powiezchnię, doskonale nadającą się do dalszego 
wykanczania: malowania i pokrywania róŜnymi materiałami wykończeniowymi. NaleŜy przestrzegac zaleceń 
producentów farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów. Całe podłoŜe poddawane dalszej obróbce, takŜe spoiny, 
musi byc gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i pęknięć. Dalsza obróbka jest moŜliwa dopiero po 
całkowitym związailu i wyschnięciu masy szpachlowej.  
Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Przed dalszą obróbką powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszą być zagruntowane w celu 
wyrownania chłonności kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie rozcieńczoną farbą nie moŜe zastąpić 
gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem). Środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć. 
5.8.2. Farby 
Płyty gipsowo-kartonowe moŜna pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na 
płytach gipsowo - kartonowych. Nie naleŜy uŜywać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, 
krzemianowych, zawierających szkło wodne). Powierzchnie płyt g-k nie poddane dalszemu wykończeniu, mogą 
Ŝółknąć pod wpływem długotrwałego działania światła. W takich przypadkach moŜe się okazać niezbędne 
nałoŜenie większej ilości warstw farby niŜ w przypadku nowych płyt. Zawsze wykonywać malowanie próbne. 
NaleŜy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo - kartonowych, obejmujących spoiny i inne 
miejsca zaszpachlowane. 
5.9. Instalacje 
Przejścia rur i inne otwory naleŜy uszczelnić, ewentuaInie moŜna uŜyć pierścieni samouszczelniających 
(gumowych). otwory do przewodów i armatur muszą mieć średnicę większą o 10 mm niŜ średnica przewodu lub 
rury, które mają przez ten otwór przechodzic. Na krawędzie cięte i otwory w okładzinie naleŜy nałoŜyć środek 
gruntujący, który spowoduje lepszą przyczepność trwale elastycznego materiału spoinowego (silikon sa nitarny). 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
6.1.1. Badania techniczne 
NaleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robot (odbiór częściowy przeprowadza się w 
odniesieniu do tych robót, do których dostęp pózniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się 
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5C. Wyniki badań naleŜy wpisać do 
dziennika budowy. 
6.1.2. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 
                         1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,  protokoły odbiorów 
międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie kaŜdej z 
warstw podkładowych pokrycia oraz innych robot zanikających, 

2) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów uŜytych do wykonanego 
pokrycia. 

6.2. Etapy pracc - roboty zanikające 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy moŜna wyodrębnic następujące roboty zanikające: 

1) Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k, (sprawdzenie 
wyznaczenia połoŜenia rusztu względem stałych elementow konstrukcji budynku, sprawdzenie 
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jakości i grubości blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profiIi konstrukcji; 
sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia); 

2) Wykonanie opłytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie rodzaju i 
rozstawu zastosowanych łączników mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania 
dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt; sprawdzenie przygotowania krawędzi 
do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie obłoŜonych kartonem); 

3) Sprawdzenie staranności i poprawności ułoŜenia wełny mineralnej, (wykonanie połączen, 
wypełnienie profili słupkowych, profili górnych) 

4) Spoinowanie płyt szczególnie wymagających uŜycia taśmy zbrojącej, 
5) Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w łazienkach. 

7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne,’. 
2. Jednostką obmiaru jest: 1 m2,  metr biezący 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
8.2. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
1) Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
2) Protokoły odbiorów między operacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie 
kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
3) Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
8.3. Ocena efektu końcowego. 
Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 

1) ZgodnoŚc z projektem usytuowania ścian, sufitu, obudów. Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy 
taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z głowicą 
obrotową, poprzez sprawdzenie połoŜenia elementów suchej zabudowy. 

2) Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 
3) Poprawność systemowa – zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez producentów płyt 

gipsowo-kartonowych. 
8.4 .Odchylenia 
8.4.1.Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: sztywna łata aluminiowa o długości 2 
m, przymiar z podziałką milimetrową (metrówka). Wzrokowo ocenia się miejsca gdzie powstają prześwity 
pomiędzy łatą a powierzchnią ściany i dokonuje się pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). 
Pomiarów naleŜy dokonać pomiędzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie sprawdza się 
ilość pofalowań powierzchni występujących na długości łaty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu 
pomiarów poprzez przykładanie łaty w czterech kierunkach (pion, poziom, 45stopni w prawo, 45 stopni w 
lewo). 
8.4.2. Odchylen ia krawędzi płaszczyzny od linii prostej 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: sztywna łata aluminiowa o długości 2 
m, przymiar z podziałkąm milimetrową (metrówka) . Sposób prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje się 
przykładając łatę w miejscu przecięcia się dwóch płaszczyzn. Są to np. naroŜniki wewnętrzne (pionowe i 
poziome), naroŜniki zewnętrzne ścian lub pilastrów oraz uskoki lub krawędzi belek na suficie. Wzrokowo 
ocenia się miejsca, gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą a sprawdzaną powierzchnią, dokonuje się 
pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Sprawdza się ilośc pofalowań  krawędzi występujących 
na długości łaty. 
8.4.3.Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa 
wyposaŜona w obrotowy pryzmat odchylający promień lasera o 90 stopni, miarka z podziałką milimetrową 
(metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego 
Wymaga pewnego doświadczenia oraz, przy wysokościach powyŜej 3 m, jest obarczone większym błędem 
aniŜeli przy korzystaniu z urządzenia laserowego. Przykłada się sznur pionu do sufitu w tak dobranym 
miejscu. aby pobocznica cięŜarka znajdowała się jak najbliŜej ściany, a wierzchołek stoŜka był nieznacznie 
uniesiony nad podłogą, (NaleŜy zwrócic uwagę aby cięŜarek był swobodny, czyli nie dotykał ani ściany ani 
podłogi). Miarką milimetrową mierzy się odległość sznura od ściany u góry i u dołu. RoŜnica odczytów 
stanowi odchylenia płaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchyłki od pionu sprawdzanej 
ściany naleŜy dokonać, co najmniej w dwóch miejscach (najczęściej w dwóch przeciwległych naroŜach). 
JeŜeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niŜ w drugim miejscu pomiaru to 
całkowita odchyłka od pionu dla badanej ściany jest sumą odchyłek z obu pomiarów. 
8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
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Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: Waga wodna (szlauch-waga), niwelator 
o krótkiej osi celowej wraz z łatą niwelacyjną, lub poziomica laserowa wyposaŜona w statyw  i podstawkę 
obrotową, sztywny przymiar z podziałką milimetrową długości 2 m. Sposób prowadzenia pomiaru: 
dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktów. Pomiaru wagą wodną dokonuje się 
trzymające przezroczyste rurki końcowe wagi. Aby zmierzyc róŜnicę wysokości pomiędzy punktami  naleŜy 
przyłoŜyć rurki do ściany czołowej na wysokości ok. 40 cm nad podłogą i usunąć korki z rurek, po 
uspokojeniu się cieczy w rurce zaznacza się na ścianie przebieg płaszczyzny poziomej. Odmierzając 
odległości od tych znaków do poziomu podłogi moŜna wyznaczyć odchyłkę od poziomu dwóch 
sprawdzanych punktów. Przy pomiarach metodą geodezyjną albo niwelatorem optycznym albo 
poziomowalnym urządzeniem laserowym konieczne jest uŜycie łaty mierniczej, która moŜe być z 
powodzeniem zastąpiona sztywnym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę pionowo na sprawdzanym 
miejscu skierowuje się na nią niwelator lub urządzenie laserowe i dokonuje odczytu. RóŜnica z odczytów 
dokonanych w dwóch punktach stanowi odchyłkę od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w 
pozostałych punktach. 
8.4.5.Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
W praktyce sprawdzeniu podlegają kąty powierzchni pionowych płaszczyzn, np. powstałe na skutek 
przecięcia się krzyŜujących się ścian, sufitu i innych konstrukcji. Kąty pionowe stanowiące ślad przecięcia 
płaszczyzny ściany i stropu poziomego będą łatwo wyliczalne znając odchylenie płaszczyzny ściany od 
pionu. 

 
8.5. Ocena stopnia gładkosci powierzchni-  (ocena poziomu szpachrowanla) 
8.5.1. Rodzaje jakości szpachlowania płyt gipsowych 
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni scian i sufitu danego pomieszczenia, do 
ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomość kilku faktów. 

1) Przeznaczenie pomieszczenia - pomieszczenia techniczne, magazyn towarów, biuro, pracownie 
inne. - sposób wykonczenia powierzchni - wykonanie ceramicznej, malowanie farba 
strukturalna, 

2) Sposób oświetlenia – oświetlenie światlem rozproszonym, oświetlenie swiatłem bezpośrednim, 
źródłem światła oddalonym od powierzchni ściany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oświetlenie 
światlem skupionym równoleglym do powierzchni. 

3) Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane są róŜne, czesto subiektywne 
okreslenia, które obok stopnia gładkości, oraz tolerancji wymiarowych odwoluja sie głównie 
do odczuć obserwatora i porównań ocenianej powierzchni do widzianych kiedyś zjawisk. 

W odniesieniu do szpachlowania płyt gipsowych naleŜy wyodrebnić nastepujace poziomy jego jakości: 

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 

JeŜeli przy ocenie wykonania badź przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok światla naturalnego, ma 
zostać zastosowany inny rodzai oświetlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewnić takie same 
warunki oświelenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakości wykonania prac podczas montaŜu suchej 
zabudowy, ze wzgledu na zmienność warunków oświetlenia wymaga dokładnego zdefiniowania rodzaju 
oświetlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego teŜ kwestia rodzaju oświetlenia musi być uwzgledniona 
w zawieranej umowie na wykonanie robot. 
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Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1. W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do których nie sa 
formułowane Ŝadne specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosować szpachlowanie 
podstawowe, które obejmuje: 
- wykonanie spoinowania połaczeń płyt gipsowych, 

- pokrycie masą szpachlowa widocznych cześci elementow mocujacych i wykończeniowych. 
Szpachlowanie na poziomie podstawowym zaklada zaloŜenie taśmy spoinowej (papierowej lub z wlókna 
szklanego), jeŜeli wybrany system szpachlowania (rodzaj krawędzi płyty i rodzaj systemowej masy szpachlowej) 
to przewiduje. Szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest konieczne. Nadmiar systemowego 
środka szpachlujacego naleŜy usunać, natomiast dopuszczalne sa zaznaczenia, rowki oraz zadziory.  
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2. Szpachlowanie na poziomie PSG 2 określa się mianem 
szpachlowania standardowego i jest wystarczajace w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagań w stosunku 
do powierzchni ścian i sufitu. Stawiany tutaj cel, to takie wyrównanie systemowej masy szpachlowej 
pokrywajacej spoiny, by doszlo do jej wyrównania z powierzchnią płyt gipsowo-kartonowych. To 
„wyrównanie” dotyczy równieŜ elementów mocujacych, wewnetrznych oraz zewnetrznych naroŜy, jak równieŜ 
połączeń. Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje: 
- szpachlowanie podstawowe PSG 1, 

- powtórne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) aŜ do osiagniecia płynnego przejscia 
powierzchni spoiny do 
powierzchni plyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odcisków czy rowków po uŜytych narzedziach. JeŜeli to 
konieczne, to zaszpachlowane powiezchnie naleŜy wyszlifować. 
Tak pzygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do: 

2. Pokrycia powierzchni farbami strukturalnym i średnio i gruboziarnistymi, 
3. Pokrycia powierzchni ścian farbami matowymi lub specjalnymi gęstymi farbami o 

ksztaltowanej fakturze, np. przy pomocy 
wałków z siersci jagniąt lub wałków strukturalnych 

8.6. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaŜa zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe.  Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub 
do cześciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy nie są obowiązkowe  za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 

PN-7218-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbioze  
PN-B-79405:l99 Płyty gipsowo-kartonowe . 

                 PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
                 PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dzwiekochlonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
                 PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo ścienne 
 Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji 
budowlanych- Warszawa 1979 rok. 
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ST - 01.11.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA PODŁÓG”  

Kod CPV45432100-5, 45320000-6 
 

1 . WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegajacych na wykonaniu 
podlóg 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które sa zlecone i objete kontraktem, polegajacych na wykonaniu robót podłogowych 
1.3. Okreslenia podstawowe 
1.3.1. Podloga 
Podlogą zaś nazywamy caly uklad warstw wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia 
wlasciwych warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spelnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpoŜarowych, termicznych, akustycznych a takŜe tworzacych płaszczyzne (podbudowe) pod warstwę 
uŜytkową czyli posadzkę. 
Konstrukcja podlogi - uklad warstw zloŜony z podłoŜa, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji 
pzeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz róŜnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, 
wygladzajacej, podkładu podlogowego i posadzki. W zaleŜności od rodzaju pomieszczenia i obciaŜeń 
uŜytkowych konstrukcje podlogi stanowi układ wybrany z wymienionych wyŜej izolacji i warstw. 
Podłogi, o rozwinietych ukladach konstrukcyjnych, składają sie z trzech podstawowych elementow: podkładu 
(często nazywanego podłoŜem), warstw izolacji (czesto kilku i o róŜnych zakladanych funkcjach) i posadzki. 
Podloze element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podloga. 
Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemoŜliwiajaca kontakt miedzy podkładem i podłoŜem. 
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajaca przyczepność podkladu do podloŜa. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieroównosci lub róŜnic poziomów 
powierzchni podłoŜa, albo w celu wbudowania pzewodów, rur lub innych elementow. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu przed 
ułoŜeniem posadzki.  
Rozroznia sie nastepujace rodzaje podlog: 

1) podłogi ułoŜone na podłoŜu betonowym połoŜonym bezpośrednio na gruncie - majace izolacje 
przeciwwilgociowa i izolacje cieplną, 

2)  podłogi nad pomieszczeniami, w których wystepuje okresowo lub stale zwiększona ilość pary 
wodnej - majace izolacje parochronna, zabezpieczajacą konstrukcje podłogi przed zawilgoceniem, 

3) podlogi na stropach o dostatecznej izolacyjnosci przeciwdzwiekowej- mające posadzkę z warstwą 
tlumiącą lub poziomą warstwę izolacji pzeciwdzwiekowej, 

4)  podłogi o podwyŜszonych wymaganiach odporności na wpływy mechaniczne - ułoŜone na 
podkładzie zbrojonym o odpowiedniej wytrzymałości. 

1.3.2. Podklad podłogowy - warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio 
na podłożu, zwiazana z nim lub nie związana silami przyczepności, albo też ułożona na warstwach 
pośrednich lub izolujacych w celu: 
. uzyskania określonego poziomu, 
. ułozenia posadzki, 
. stanowienia posadzki. 
Podklad (podłoŜe) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciązeń 
uŜytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, slupy, podciągi) budynku. Jednocześnie 
podklad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukladu warstw izolacyjnych i posadzki. W 
zaleŜnosci od połoŜenia funkcje podkładu wypełnia strop lub materialy sypkie (granulaty - keramzyt, mielony 
gazobeton lub piasek). Podklad podłogowy moŜe być ułoŜony bezpośrednio na podłoŜu lub na warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na izolacji przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od ścian 
pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podklad ,,plywajacy”. 
1.3.3. Posadzka - posadzka jest uŜytkowa, powierzchniową warstwa podłogi i jednoczesnie jej 
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 
RozróŜnia sie nastepujace rodzaje posadzek: 
. posadzka mineralna - wykonana z wyrobów mineralnych: betonu, lastryka, plyt ceramicznych, plyt kamiennych 
itp’, 
. posadzka mineralno Ŝywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimerów lub 
posadzka betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,. 
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1.3.4. Podkład betonowy - wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje sie posadzkę żywiczną. 
1.3.5. Jastrych - jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzka 
wykonywaną z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie 
zachodzacych w niej procesów wiazań chemicznych lub termicznych. Oprócz tego stosuje sie wylewki 
jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypelniaczami mineralnymi (uwodnione zaprary cementowe z 
dodatkiem „mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sa 
także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujace: anhydrytowe lub 
zawierajace w swoim skladzie gipsy syntetyczne. 
1.3.6. Izolacje podłogowe - dzielimy w zależnosci od funkcji, jaka mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja pzeciwdzwiekowa 
1.3.7. impregnacja powlekanie podłoża lub podkladu cieczą wnikającą w pory materialu bez twozenia 
ciaglej warstwy na powierzchni tych elementów. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
                 1. Ogólne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektowa i ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
1. NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów 

wykorzystania jej do budowy. 
2. KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotacje Inwestora ,,Do realizacji” 
3. KaŜdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny material, technologia itp.) 

które chce wprowadzić Wykonawca - wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu. 
4. Podwykonawca na etapie składania do GW oferty musi podać w formie pisemnej detale 

rozwiazan technicznych. Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwykonawcy musi te 
rozwlazania uzgodnić z  Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem. 

2. MATERIALY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1.Wymagania dotyczace przyjęcia wyrobów na budowe 
Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane w 
projekcie. Wykonawca powinien zapewnić: 

1) odpowiednio wyposaŜone pomieszczenia, w których bedą przetrzymywane wyroby do czasu ich 
przyjecia na budowe; dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania, np. Ŝywic 
syntetycznych, klejów z Ŝywic syntetycznych itp.  

2) pomieszczenia, w których wykonawca robót bedzie dokonywał przyjmowania na budowe wyŜej 
wymienionych wyrobów, 

3) pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 
W pomieszczeniach, w których przechowuje sie wyroby do wykonywania podłóg i posadzek, nie mogą być 
skladowane inne wyroby. Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z 
nastepujacymi dokumentami: 

1) certyfikatem lub deklaracja zgodności z normami lub aprobatą techniczną 
2) wytycznymi stosowania wyrobu wedlug producenta, o ile są one wymagane w projekcie, 
3) informacja o okresie przydatnosci do stosowania, 
4) podstawowymi informacjami bhp i przeciwpoŜarowymi. 

śywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, środki odtluszczajace i zmywajace, zgodnie z 
Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr.11, poz.84), nie mogą być 
przyjęte na budowe, jeŜeli nie maja,,karty charakterystyki substancji  niebezpiecznej” (art. 5.2). KChSN musi 
być opracowana zgodnie ze wzorem podanym w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Spolecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania muszą 
spelniać wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz.1173) – stan prawny ze 
stycznia 2004 r. 

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek 
wykonawca powinien sprawdzić: 
1) zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacja projektowa, 
2) kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania 

podłóg i posadzek, 
3) wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. własciwosci 

losowo wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach opisami ich 



 

102 
 

wlasciwosci, pzewidzianymi do prawdzenia podczas kontroli biŜącej, lub innymi, o ile kontrola taka 
była pzewidziana w projekcie. 

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został przyjety na 
podstawie powyŜszego sprawdzenia, powinien być skladowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. 
Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiałem 
dokumentach. Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i 
sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto: 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy, takze wilgotność podkladu. 
2.1.2. Podłogi pod wzgledem przeznaczenia dzielimy na: 
1) Podlogi do pomieszczen technicznych  - pracowni budowlanej i mechanicznej - charakteryzujące sie 
wysokimi wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niską sliskoącią. 
Ponadto powinny zapewniać wysokie bezpieczeństwo poŜarowe. Cechy: izolacyjność termiczna w wiekszości 
przypadków maja znaczenie drugorzedne. 

2) Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czsowego pobytu ludzi powinny oprócz wymagań 
trwałości i bezpieczeństwa uŜytkowania spełniać takŜe warunki estetycznego wyglądu 
Wymienione typy podłóg wykonuje sie z zachowaniem stałych etapów  technologicznych. Na podłoŜu układa 
sie: 

1) warstwę wyrównawczą celem uzyskania poŜądanych spadków oraz niwelacji wad podkladu, o 
wytrzymalosci 12-13MPa, 

2) warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomujacym) o wytrzymałości 
przekraczĄacej 15-20MPa. 

3) warstwę styczną (preparatem gruntujacym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału posadzki, 
4) warstwę klejąca do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa) 

2.2. Warunki szczegółowe posadzki betonowe 

2.2.1. Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji podółg 

2.2.1.1 Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiękowych 
Wyroby słuŜące do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiękowych obejmują płyty, np. styropianowe, 
oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoŜa. Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio 
przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej, powinny mieć temperaturę 
zbliŜoną do temperatury zabezpieczonego podłoŜa, nie niŜszą niŜ 10C. Przygotowanie konkretnych wyrobów do 
stosowania powinno odbywać sie zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dołaczonymi przez 
producenta do aprobaty technicznej i powołanymi w projekcie. Podstawowe czynnosci zwiazane z 
przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmuja: 

1) oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoŜa, ewentualne przyciecie do 
odpowiednich wymiarów, 

2)  wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniajacych, co powinno doprowadzić je do 
ujednorodnienia 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
2.2.1.2 P rzygotowanie wyrobów do wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych 
Wyroby słuŜace do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby rolowe: papy lub folie 
z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoŜa i preparatami uszczelniającymi oraz 
kompozyty Ŝywiczne i polimerowo -Ŝywiczne. 
Rolki pap lub folii, masy Ŝywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniajace bezposrednio przed ich zastosowaniem 
do izolacji pzeciwwilgociowej powinny mieć temperaturę równa lub zbliŜona do izolowanego podłoŜa. 
Podstawowe czynności związane z pzygotowaniem wyrobów izolacyjnych obejmuja: 

1) rozwiniecie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoŜa, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, 
oczyszczenie arkuszy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki, np. z tektury, 

2) wymieszanie przed uŜyciem wyrobów polimerowo-cementowych, wyrobów z Ŝywic syntetycznych, 
zarówno jedno jak i dwuskładnikowych, płynnych klejów i preparatów uszczelniajacych, co powinno 
doprowadzic je do ujednorodnienia (osiagniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie 
wykonywać mechaniczne przez co najmniej 3 min, 

3) rozcienczenie płynnych wyrobów podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest 
dopuszczone przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego stosowania, jeŜeli 
ulegly zageszczeniu w trakcie magazynowania. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Pzygotowanie płynnych klejów, preparatów uszczelniajacych, kompozycji z Ŝywic syntetycznych i mieszanek 
polimerowo-cementowych powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym pzed 
wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niŜszej niŜ 15C i nie wyŜszej niŜ 25C oraz 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczacej 80%. 
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2.2.2. Przygotowanie wyrobów do wykonywania posadzek 

2.2.2.1 Przygotowanie wyrobów do wykonywania posadzek mineralnych 
Do wykonywania posadzek mineralnych stosuje sie mieszanke betonowa do wykonywania posadzki betonowej, 
płyty kamienne i z odpadów kamiennych, płytki lastrykowe, płytki ceramiczne (terakotowe, klinkierowe, 
ceramiczne chemoodporne), płytki bazaltowe, płytki i cegły węglowe. Płyty i płytki sa zespalane miedzy soba i 
mocowane do podłoŜa za pomoca spoiw. Jako spoiwa sa stosowane zaprawy, kity i kleje mineralne, organiczne 
lub kombinacje mineralno-organiczne. Do wypelniania szczelin dylatacyjnych sa stosowane elastyczne i 
plastyczne kity oraz masy z Ŝywic syntetycznych. Plytki, cegly oraz zaprawy, kity, kleje i masy uszczelniajace, 
bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania posadzki powinny mieć temperaturę równaą lub zbliŜona 
do podłoŜa, na którym bedzie układana posadzka. Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno 
sie odbywać zgodnie z wytycznymi dołączonymi do wyrobów przez producenta lub zamieszczonymi w 
projekcie. Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów wykładzinowych obejmuja: 

1) przesortowanie plytek, płyt lub cegiel (eliminacje uszkodzen i wad, zgodnie z PN-EN ISO 1OS4S-Z),  
2) odpylenie, w razie potrzeby wysuszenie płytek lub cegiel, jeŜeli będą wilgotne lub mokre w dotyku, 
3) wymieszanie spoiw mineralnych lub z Ŝywic syntetycznych, zarówno jedno jak i dwu składnikowych, 

plynnych klejow i mieszanek kitowych, co powinno doprowadzić je do ujednorodnienia  
Wykonanie wymienionych czynnosci naleŜy odnotować w dzienniku budowy. Pzygotowanie plynnych klejów, 
kitow i mas uszczelniajacych z Ŝywic syntetycznych powinno sie odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niŜszej niz 15C i nie 
wyŜszej niŜ 25C oraz wilgotności wzglednej powietrza nie przekra czającej 80% 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 

4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonywanie warstw podkladowych 
5.2.1. Podklad - ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi.  
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego Ŝwiru lub piasku 
o proporcji skladników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 mm, ,bezpośrednio na 
warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubość podkladu. W 
okresie kilku pierwszych dni podklad naleŜy zwilŜać woda w celu naleŜytego związania i stwardnienia.WzdłuŜ 
ścian w pomieszczeniach długich lub duŜych naleŜy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujace powiezchnie 
ok. 20 m2. Podklad monolityczny po uplywie 6 tygodni od ułoŜenia jest na tyle suchy, ze umoŜliwia wykonanie 
posadzki Podklad betonowy moŜe - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. 
5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podkladów podłogowych 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkladów cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, sa 
nastepujace: 

1) grubość podkładu zwiazanego z podłoŜem nie powinna być mniejsza niŜ 25 mm, 
2) grubość podkladu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niŜ 35 mm, 
3) grubość podkladu ,,pływajacego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materialu ścisliwego 

(np. wełny mineralnej, styropianu) nie powinna być mniejsza niz 40 mm,  
4) wzdłuŜ osi slupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie róŜniacych 

się obciazeniach, wzdłuŜ fundamentów – wykonywać szczeliny dylatacyjne 
5) szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 mm do 12 mm, 
6) szczeliny powinny być wypelnione odpowiednim materialem  
7) szczeliny pzeciwskurczowe powinny być wykonane w odleglościach nie przekraczajacych: 

-  4 m w podkladach na podloŜu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych, 
-  6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury, 
-  5,5 m w podkladach usytuowanych w pozostalych miejscach, 

temperatura powietrza podczas wykonywania podkladów cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 
dni po wykonaniu podkladu powinna być wyŜsza niŜ 5C, 

8) zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy ukladać niezwlocznie po jej przygotowaniu, 
miedzy listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkladu, z zastosowaniem recznego lub 
mechanicznego zagęszczania powierzchni podkladu, 

9) w świeŜym pokładzie powinny być uksztaltowane szczeliny przeciwskurczowe na glebokość od 1/3 do 
½ grubości podkladu, 



 

104 
 

10)  w ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien byc pielegnowany, 
11) podklad powinien mieć powierzchnię równą, stanowiacą plaszczyznę poziomą, lub zgodną z 

zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkladu sprawdzana 2-metrową łatą przykladaną w 
dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów wiekszych niŜ 3 mm; odchylenie powierzchni 
podkladu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/1m  i 5 mm na całej 
dlugości lub szerokosci pomieszczenia. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
5.2.2. Wykonywanie warstw wyrównujacych i izolacyjnych 
Warstwę wyrownującą wykonuje sie wówczas, gdy powierzchnia podłoŜa nie jest płaszczyzną poziomą lub ma 
nierówności. Wykonuje się ją najcześciej z zaprawy cementowej o stosunku objetościowym cementu do piasku 
rownym od 1:3 do 1:4.  
Warstwy izolacyjne, w zaleŜności od funkcji, jaką mają spelniać, moga byc: przeciwwilgociowe, parochronne, 
wodoszczelne, ciepłochłonne, przeciwdzwiękowe. lzolacie przeciwwilgociowe wykonuje sie na podłoŜach 
leŜących bezpośrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podlogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 

lzolacie parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba pomieszczeniach wystepują 
znaczne róŜnice temperatury, wilgotności i pręŜności pary wodnej. lzolacje wodoszczelne wykonuje sie w 
pomieszczeniach, w których podłoga moŜe być naraŜona na zalewanie wodą. lzolacie cieplne wykonuje sie w 
podłogach usytuowanych na podłoŜu leŜącym bezpośrednio na gruncie. lzolacie przeciwdzwiękowe wykonuje 
sie w konstrukcjach podłóg na stropach miedzypiętrowych i zaleŜą one od rodzaju i masy stropu. 
5.2.2.l Warunki wykonania i kontrola izolacji podłogowych cieplnych i przeciwdzwiekowych 
lzolacje podłogowe naleŜy wykonywać jedynie na podłoŜach, których prawidlowość przygotowania została 
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru pzejściowego. 

PodłoŜe pod izolację cieplną lub przeciwdzwiękową powinno wykazywać wilgotność nie wiekszą niŜ 
3%, a dopuszczalne zaglebienia w powierzchni podłoŜa nie powinny przekraczać 5 mm.  

Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podlogowych są nastepujace: 
1) temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosic od 5 C do 25 C, 
2) wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania naleŜy chronić przed zawilgoceniem, 
3) rodzaie i grubość izolacji cieplnych lub przeciwdzwiękowych powinny być podane w projekcie podłogi, 
4) izolacja cieplna i przeciwdzwiękowa powinny być wykonywane z wyrobów w stanie powietrzno – 

suchym 
5) izolacja cieplna i przeciwdzwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułoŜona szczelnie oraz w taki 

sposób, aby zapobiec tworzeniu sie mostków cieplnych lub dzwiękowych; 
6) ułoŜona warstwa izolacji powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami i 

zawilgoceniem, 
7)  naleŜy unikać  łączenia wyrobów styropianowych z materiałami wydzielajacymi substancje organiczne, 

które ozpuszczają polistyren. 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
5.2.2.2 Warunki wykonania i kontroli izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podłóg 
lzolacje przeciwwilgociowe lub parochronne należy wykonywać jedynie na podłożach lub podkladach 
podłogowych, których prawidłowość wykonania zostala potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
dołaczonym protokołem odbioru podłoża lub podkładu. Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i 
parochronne powinny byc trwałe, równe, bez wgłębień, wypukłości i pęknieć, czyste i odpylone, bez 
ostrych krawedzi.  
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych są 
nastepujace: 

1) izolacje powinny w sposób ciagły i szczelny zabezpieczać podłogę przed działaniem wody lub 
pary wodnej, 

2) izolacje powinny ścisle przylegać do chronionego podłoża, a ich powierzchnia powinna być 
równa, bez lokalnych wglębień lub wybrzuszeń 

3) izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji podłogi od strony działania wody, 
a izolacje parochronne od strony działania pary wodnej. 

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosić: 
- powyŜej 5C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco oraz w 
przypadku izolacji z wyrobów polimerowo-cementowych, 
- powyŜej 10C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych rozpuszczalnikowych, 
- od 15C do 25C w przypadku izolacji z wyrobów z Ŝywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych. 
Wykonanie powyŜszych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe 
Uwaga ogólna 
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Do wykonywania posadzek moŜna przystepować dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i 
instalacyjnych w konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjatkiem prac malarskich. 
5.3.1. Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej 
Posadzkę z betonu lub z zaprawy cementowej naleŜy wykonywać jedynie na podkładach, których prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub załączonym do dziennika budowy 
protokołem odbioru podkładu podłogowego. 
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementowej są następujące: 

1) posadzka powinna być zwiazana z podkladem podłogowym i powinna przylegać do podkladu całą 
powiezchnią, 

2) w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciw-skurczowe w sposób 
analogiczny, jak w podkladzie podłogowym, oraz szczeliny izolacyjne oddzielajace posadzke wraz z 
calą konstrukcją podłogi od pionowych elementów obiektu lub dzielące fragmenty posadzki rózniące 
się miedzy soba obciąŜeniami uŜytkowymi, wymiaram itp. 

3) posadzka powinna mieć jednolitą barwę; powierzchnia posadzki powinna być zatarta wedlug wymagań 
projektu; niedopuszczalne sa pekniecia, 

4) powierzchnia posadzki powinna być równa; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrową latą 
kontrolną nie powinno przekraczać 3mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej i 
5mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu. 

5)  dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone 2-metrową łatą kontrolną 
nie powinno być wieksze niŜ 5mm na całej dlugości lub szerokosci posadzki i nie powinno powodować 
zaniku zaprojektowanego spadku, 

6) grubość posadzki wykonanej z zaprary cementowej powinna wynosic nie mniej niz 20 mm, a z betonu 
nie mniej niŜ 30 mm, 

7) w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoly, 
8) posadzkę naleŜy pielegnować przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi inaczej. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
5.3.3. Posadzki z płytek (terakotowych, klinkierowych, lastrykowych i innych) 
Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najcześciej na cienkiej 
spoinie grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprary 
na podłożu rozprowadza sie ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm. 
Posadzki z gresów charakteryzują sie niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałościa i 
mrozoodpornościa. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe. 
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołaczonym do dziennika budowy.  
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z płytek są następujące: 

1) W pomieszczeniach, w których wykonuje sie posadzki z płytek układanych na zaprawach 
cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza 
nie powinna być niższa niż 5 C, 

2) temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 
zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niz 15C w trakcie robót i przez 
kilka dni po wykonaniu posadzki, 

3) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

4)  powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową 
latą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być wieksze niż 5 mm na całej 
długości lub szerokosci posadzki, 

5) spoiny miedzy płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niż: 2mm na 
1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego, o 3 
mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokosci posadzki w przypadku płytek gatunku 
drugiego i trzeciego; 

6) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swej powierzchni, 
7) w miejscach pzylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 

najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale zwiazane z posadzką, 
8) w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek - posadzki te powinny byc odgraniczone materiałem podanym w projekcie. 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00,,Wymagania ogólne”. 
6.1.1. Prawidłowość wykonania robót oraz  ich zgodność z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego 
odbioru budynku lub jego cześci.  Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
1) proiekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robót; 
na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania 
robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
2) dziennik budowy, 
3) certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
W dzienniku budowy dokonuje sie zapisów dotyczących miedzy operacyjnych odbiorów poszczególnych robót 
zanikajacych, jak np. wykonania warstw  izolacyjnych i podkladów, od których jakości zaleŜy ostateczna 
wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg składaja sie z badań pośrednich, które obejmuja 
badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie 
prawidłowości wykonania posadzki. 
6.1.2. Zakres czynności kontrolnych 
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego, 
obejmuje: 

1) sprawdzenie kompletności przedłoŜonej dokumentacji, 
2) sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy lub protokołów odbioru, 
3) sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j.w., 
4) sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań 

sprawdzajacych 
6.1.3. Kontrola i badania podłoŜa 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoŜa pod izolacje podłogi powinien obejmować: 

1) Sprawdzenie wizualne powierzchni podłoŜa pod względem wyglądu zewnętrzego, szorstkości, 
czystości i zawigocenia, 

2)  sprawdzenie wytrzymałości betonu podłoŜa metodami nieniszczacymi.  
Wyniki kontroli podłoŜa powinny być zamieszczone w dzienniku budowy. 
6.1.4. Kontrola i badania izolacji podłogowych 
Odbiór izolacii podłogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwiękowych powinien nastepować po 
określonym w projekcie czasie od wykonania izolacji. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji podłogowych obejmuje: 

1) Wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiękowej; warstwa izolacji powinna równomiernie pokryć 
powierzchnie stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie przylegać; niedopuszczalne jest 
wystepowanie ubytków w warsstwie izolacji 

2) Wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej), warstwa izolacji powinna być 
ciagła, równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoŜa, 

3) Wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej, warstwa izolacji powinna być ciągła i powinna przylegać do 
podloza, 

4) Sprawdzenie izolacji cieplnej lub pzeciwdzwiękowej przez dotyk palcem; izolacja nie moŜe być 
zawilgocona, 

5) wizualne sprawdzenie ciagłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia szczegółów 
uszczelnien; 

6) izolacja nie moŜe miec pęcherzy, sfałdowań, odspojen, niedoklejonych zakładów. 
6.1.5. Kontrola i badania podkladów pod posadzki 
Odbiór podkladu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

1) sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

2)  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 

3) sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomoca 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

4) sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których 
podklad zostal wykonany, metodami nieniszczącymi. 

6.1.6. Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek betonowych i z zaprawy cementowej powinien 
obejmować: 
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1) wizualne sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki; posadzka powinna mieć 
jednolitą barwę, powierzchnia posadzki powinna być zatarta zgodnie z wymaganiami projektu; 
peknięcia na posadzce są niedopuszczalne i w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być 
wykonane cokoly, 

2) sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni za pomoca kontrolnej łaty o długości 2m przez 
przyłoŜenie jej w róŜnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; prześwit pomiedzy 
latą a powierzchnią posadzki naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, przy sprawdzaniu odchyleń od 
poziomu naleŜy dodatkowo posługiwać się poziomnicą, 

3) sprawdzenie przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie posadzki mlotkiem drewnianym; 
charakterystyczny głuch dźwięk świadczy o braku przylegania posadzki do podkladu; posadzka, która 
nie przylega do podkładu posadzkowego, nie moŜe być odebrana, 

4) sprawdzenie grubości posadzki - na Ŝądanie inwestora - poprzez wyciecie w dowolnie wybranych 
miejscach trzech otworów kwadratowych o wielkosci boków nie przekraczajacych 10 cm i zmierzenie 
grubości posadzki z dokładnością do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grubości posadzki przyjmuje się 
średnią arytmetyczną pomiarów w trzech otworach; na kaŜde 100 m2 posadzki powinno przypadać co 
najmniej jedno sprawdzone miejsce, 

5) sprawdzenie szerokości szczelin dylatacyjnych - wizualnie i za pomocą pomiarów - oraz porównanie 
wyniku z wymaganiami projektu. 

Wynik odbioru naleŜy opisać w dzienniku budowy. JeŜeli chociaŜ jedno sprawdzone miejsce nie spelni 
stawianego mu wymagania, nie moŜna uznać, ze posadzka została wykonana prawidlowo. 
6.1.7. Kontrola i badania posadzek z plytek 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek z płytek powinien obejmować: 

1) sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzić 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

2) sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dlugości  m 
przykladanej w dwóch róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit miedzy łatą i 
powierzchnia posadzki naleŜy zmierzyć z dokładnością do  mm, 

3) sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomoca cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich 
dlugosci i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do  1mm, 

4) sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki mlotkiem drewnianym; 
charakterystyczny głuchy dźwiek jest dowodem nie związania posadzki z podkładem, 

5) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą ogłędzin zewnetrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1m, nalezy zmierzyć spoiny suwmiarka z 
dokladnoscia do 0,5 mm. 

Wyniki kontroli posadzek powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika 
budowy. JeŜeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 
budowlanych nie moŜna uznać za wykonane prawidłowo. 
7. OBMIAR Robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00,,Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiaru jest m2, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w ST 00.00 00,,Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikajacych. 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
8.2.1. Rodzaje odbiorów 
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub calego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu 
zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. WyróŜnia się: 

1) Odbiór przejściowy - polegąjacy na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego fragmentu 
prac (prawidlowośc ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac), 

2) Odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowanych 
prac budowlanych. 

3) Odbiór materiałów 
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele własciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy. 
8.2.2. Kolejność odbiorów prac podłogowych i posadzkowych 
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbiorów przejściowych, podczas których 
skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego. W trakcie prac 
podłóg są wymagane nastepujace odbiory przejsciowe: 

1) odbiór podłoŜa betonowego pod konstrukcje podlogi, 
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2) odbiór kaŜdej z warstw izolacji pzeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy 
wierzchniej (o ile jest zaprojektowana), 

3) odbiór kaŜdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana), 
4) odbiór kaŜdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana), 
5) odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 
6) odbiór kaŜdej z warstw izolacji przeciwdzwiEkowej (o ile jest zaprojektowana), 
7) odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiałów pod 

posadzke, 
8) odbiór warstw: wyrownawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile sa zaprojektowane), 
9) odbiór końcowy nastepuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki. 

Odbiór poszczególnych etapów robót: 
1) odbiór podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 

czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

2) odbiór warstw izolacji termiczneji akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robót: po 
wykonaniu podłoŜa, po ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub 
ułoŜeniem podkladu. Przy odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, 
czystości, wilgotności podłoŜa, sprawdzenie grubości i ciagłosci warstwy izolacyjnej. 

3) odbiór podkladu powinien być przeprowadzony na nastepujacych etapach robót: po wykonaniu warstwy 
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukladania podkladu, po całkowitym stwardnieniu 
podkladu i wykonaniu badania wytrzymalosci na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru powinno sie wykonaś sprawdzenie: 
- materiałów, 
- prawidłowości uloŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- grubości podkladu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
- wytrzymałości podkładu na sciskanie i zginanie 
- równości podkladu  
-odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem  
- prawidlowości osadzenia w podkladzie elementów dodatkowych (wpustow podłogowych, płaskowników itp.), 
8.2.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejsciowych 
Przy wyszczególnionych powyŜej odbiorach przejściowych powinny być przedłoŜone nastepujace dokumenty: 

1) opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać 
podłoŜe, podklad podlogowy, izolacje lub posadzki, 

2) dziennik budowy, 
3) rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 
4) protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzajacych, 
5) wyniki badań sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podłoŜa oraz podklady  

Odbiór końcowy robót podlogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacja 
projektowo kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, dla całej 
konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów miedzy fazowych. W 
ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania robot (warunki 
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw 
konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub 
protokołów odbiorów miedzyfazowych. Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy 
posadzka osiągnie pelne wlasciwosci techniczne.  
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

1) wyglądu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, 
2) równości za pomoca łaty kontrolnej, 
3) odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomoca łaty kontrolnej i poziomnicy, 
4)  połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
5) Grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 

posadzki, 
6) wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na próbkach kontrolnych 

pobranych w czasie wykonywania posadzki ), 
7) prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych. 
8) prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchylen od 

prostoliniowości, pomiar szerokosci spoin, 
9) wykonczenia posadzki (pzez ogledziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, naleŜy przeprowadzić 
badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki. 
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8.2.4. Wykaz dokumentów niezbednych przy odbiorze końcowym 
Pzy odbiorze końcowym powinny byc przedłoŜone nastepujace dokumenty: 
-  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 
-  dziennik budowy, 
-  protokoly odbiorów przejściowych, 
8.2.5. Odbiór jakości materiałów 
Dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. NaleŜy sprawdzić zgodność wlaściwosci technicznych z 
wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na 
stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakończonych robót naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z 
kontroli, stwierdzajacych zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy uŜyte do wykonania posadzki, nie mające 
dokumentów stwierdzajacych ich jakość i nasuwajace z tego wzgledu wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przez upowaŜnione laboratoria. 
9.PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy nie są obowiązkowe  za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 
Wolski Z. -  Roboty podłogowe i okladzinowe. Warszawa 1998. 
Parczewski. W., Wnuk. Z. -  Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PWN  Warszawa 1998. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo ogolne. T I cz. 3 i 4, 
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
PN-EN ISO 10545-l :,1999 Płytki i płyty ceramiczne . Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-7818-12032 Plytki i kształtki podlogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powiezchni. 
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ST - 01.12.00 ,,MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW’ 
Kod CPV 45442100-8 

 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegajacych na wykonaniu 
malowania ścian i sufitów wewnetrznych  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które sa zlecone i objęte kontraktem, polegajacych na wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnetrznych 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynności umoŜliwiające i majace na celu wykonanie robót 
malarskich z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi (przywolanymi w specyfikacji) normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
1) NaleŜy sprawdzić czy dostarczona dokumentacja projektowa jest kompletna dla celów wykorzystania jej 
2) KaŜda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację Inwestora „Do realizacji” 
3) KaŜorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiał, technologia itp.) które chce 
wprowadzić Wykonawca - wymagają pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu. 
4) Podwykonawca na etapie składania do GW oferty ( a najpóźniej przed przystapieniem do wykonyrania robót), 
musi podać w formie pisemnej detale rozwiazan technicznych. Podwykonawcy musi te rozwiazania uzgodnić 
Inwestorem ( Inspektor Nadzoru ) i Projektantem. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-EN 1008:2004 - do pzygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajacych tluszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne - mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gestoćci śmietany, uzyskanej pzez 
rozcienczenie 1 cześci ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń. 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: wodę -  do farb wapiennych, terpentyne i benzyne - do farb i 
emalii olejnych, inne rozcieńczalniki pzygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadac normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 
2.4. Farby budowlane gotowe. 
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
2.4.1.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez lTB. 
2.5. Środki gruntuj ące. 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
1) powierzchni betonowych lub tynków zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Przy chlonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania 
farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie 
wykonanie powloki malarskiej, 
2.6. Przygotowanie powierzchni. 
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej naprawianych 
miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej 
do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpo®rednio przed uŜyciem. 
2.7. Termin robót. 
Roboty malarskie wewnatrz budynku wykonywać dopiero po wyschnieciu tynków i naprawianych miejsc. 
2.8. Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być: 
gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, dopuszcza się 
pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i glebokości do 4 mm - dla podłoŜy betonowych; w zakresie 
równości obowiązują wymagania jak dla tynków  IV kategorii: 
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spekań i rozwarstwien, 
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- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza), 
- dojrzale pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Ŝywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w 
zaleŜnosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi moŜna malować podłoŜa po 7 dniach, 
 - suche - (tabela) badanie wilgotnosci podłoza moŜna wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 
karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest. 

 
2.9. Malowanie. 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spelniać dwa zadania: zapewnić własciwa ochronę podłoŜa 
przed dzialaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten moŜna 
osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoŜa oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów 
i prawidlowej technologii malowania. 
Podstawowe skladniki wyrobów malarskich to: 
- spoiwa - substancje majace zdolność tworzenia powłoki na pokrywanej powiezchni, 
- pigmenty, barwniki, wypełniacze - substancje kryjące, barwiące lub wypełniajace stosowane w postaci 
zawiesiny lub roztworu, które pozostaja po wyparowaniu rozpuszczalników, 
- rozpuszczalniki – ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w celu umoŜliwienia 
powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzacej (w miarę ich odparowywania) w ciało 
stale, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu przemian fizykochemicznych. 
Przed rozpoczęciem malowania naleŜy zawsze zapoznać sie z informacjami  podanymi na opakowaniu wyrobów 
malarskich. Sa tam wyspecyfikowane dane dotyczące: 

1) przeznaczenia - do jakiego podłoŜa naleŜy stosować produkt; niestety bardzo czesto na opakowaniu 
brakuje przeciwwskazań do stosowania farby, 

2) sposóbu uŜycia - w jaki sposób naleŜy przygotować podłoŜe, w jakiej temperaturze malować itp. 
3) sposobu nanoszenia -jaką techniką nanosić farbę: pędzlem, wałkiem lub teŜ metoda natryskowa, 
4) krycia - ile razy naleŜy pomalować powierzchnie, aby uzyskać całkowite pokrycie; informacje te 

zwykle sa podawane za pomoca symboli ,,1-2” (konieczne jedno malowanie, a jeśli to nie wystarcza - 
dwa) lub,,2--3” (konieczne dwa malowania, a jeśli to nie wystarcza - trzy), 

5) wydajności - ile farby trzeba kupić, by pomalować konkretną powierzchnie, 
6) czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i moŜna nanosić kolejne 

warstwy; im wyŜsza temperatura i niŜsza wilgotność w pomieszczeniu, tym czas ten jest krótszy, 
7) rodzaju rozcienczalnika - czym naleŜy rozcieńczyć farbę, aby uzyskać odpowiednią konsystencje, 
8) okresu przydatności do stosowania – przez jaki czas farba zachowuje swoje wlasciwości i tworzy 

powłokę dobrej jakosci,  
9) atestoów - produkty, ktore nie maja oceny Higienicznej Panstwowego Zakladu Higieny (PZH), mogą 

być szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywaja równieŜ informacje o innych atestach, np. o 
certyfikacie zgodności z Polską Normą lub znak E, który oznacza produkt ekologicznie bezpieczny;  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu 
1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 
Agregaty malarskie -urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, 
olejnymi i syntetycznymi - do malowania duŜych powierzchni  
Pedzle, walki malarskie, drabiny, rusztowania 
3.2.1. Malowanie wałkiem 
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna. Do powierzchni chropowatych zaleca sie walki o dlugim 
włosiu, których uŜycie zapewni pomalowanie zaglebień podłoŜa. Przy malowaniu walkiem jest niezbędna tacka 
do wałka podzielona zwykle na dwie cześci: wanienke, do której wlewa sie farbę, oraz zebrowana pochyla 
płaszczyzne, na której moŜna odcisnać nadmiar farby (niektóre tacki zamiast płaszczyzny Ŝebrowanej maja 
specjalną siatke). Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza sie w farbie, a nastepnie 
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przetacza się go po powierzchni Ŝebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go farbą oraz 
odcisniecia jej nadmiaru. Tak przygotowany Walek prowadzi sie po malowanej powiezchni równoleglymi 
pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku 
powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy.  Nie jest zalecane gruntowanie 
podłoŜa przy uŜyciu walka. Trudności pojawiają sie takŜe przy rozprowadzaniu walkiem malarskich wyrobów 
szybko schnacych. 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
4.1. Warunki transportu 
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, ukladane w pozycji 
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki moga być przewoŜone w 
kontenerach lub na paletach. Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni slonecznych i zbyt 
mocnym nagzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od gzejników. Powinny być magazynowane zgodnie z 
instrukcjami producenta. 
5. WYKONANIE Robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. Przy 
wykonyraniu robót malarskich wymaga się przestrzegania nastepujacych zasad: 

1) prace na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma moŜliwosci 
zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kladek), 

2) malarz powinien być zabezpieczony pzed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji, 

3) stosować odzieŜ ochronna, a prace wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i uŜywania otwartych palenisk lub gzejników 
elektrycznych, narzedzi i silników powodujacych i skrzenie i mogacych byc źródłem poŜaru, 

4) Nie naleŜy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia czlowieka, jak zwiazki chromu, olowiu, 
fluatow. 

5.2. Warunki przystapienia do robót 
Temperatura.  
Roboty malarskie wykonywac w temperaturze a +5C. W ciagu doby nie moŜe nastąpić spadek ponizej 0C. Farbą 
silikonową moŜna malowac w temperaturze 3 -5C. Optymalna temperatura: 

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Ŝywic syntetycznych powyzej +5C, lecz by w 

ciągu doby nie następował spadek temperatury ponizej 0C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15C 

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
Powierzchnia betonu i Ŝelbetu: 

a) wieksze ubytki powiezchni, złacza prefabrykatów  itp. wypelnić zaprawą cementową z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równosci, 

b)  plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć woda z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
PodłoŜa tynkowe: 

a) naprawić zaprawą i zatrzec do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do tego celu 
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostalych podłoŜy - 
zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym ), 

b) powierzchnie tynku oczyścić. 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 

PodłoŜa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 

a) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnym  

5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń 
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Przed pzystąpieniem do robót malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów, sprzety itp. 
Elementy juŜ wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone przed 
zachlapaniem farbami. 
5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zaleŜy od rodzaju tynku i farby, 
jaka bedzie uŜyta) i dopiero potem moŜna przystąpić do nastepnych czynności. Powierzchnie nowych tynków 
naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapań, a nastepnie powierzchnie 
tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokladnie przegląda się wszystkie ściany (rownieŜ dzialowe) zwłasze, Ŝa 
przy ościeŜnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekań. Ewentualne szczeliny wypełnia sie 
elastyczna masa akrylową. Nie naleŜy stosować do tego celu mas silikonowych, poniewaŜ w zasadzie nie dają 
sie one pomalować.  Drobne odpryski i pękniecia tynków naleŜy wypełnić gładzią tynkową. Tzw. białkowanie, 
czyli pokrywanie tynków roztworem wapna, jest nie dopuszczalne. Warstwa wapna nie jest spoista i po 
malowaniu farba łatwo ulega złuszczeniu. Zaleca sie (przez producentow farb) gruntowanie tynku specjalną 
farba emulsyjna do gruntowania, która dodatkowo wygładza tynk i zmniejsza chlonność podłoŜa, co pozwala w 
niektórych przypadkach poprzestać na jednej warstwie farby nawierzchniowej. Nowy tynk moŜna równieŜ 
pomalować rozcieńczoną farbą emulsyjną jako warstwa gruntową i po wyschnieciu nanieść 1 lub 2 warstwy 
farby w zaleŜności od jakości powłoki tynkarskiej i farby. Nowe tynki gipsowe (suchy tynk) naleŜy najpierw 
zaimpregnować specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a następnie pomalować jedną warstwą 
farby emulsyjnej do gruntowania i jedną lub dwiema warstwami farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do 
gruntowania moŜna równieŜ uŜyć rozcieńczonej farby przeznaczonej do malowania ścian. Warunkiem 
przystapienia do gruntowania jest, aby ściana była sucha i jednolita na całej powierzchni. PodłoŜe przygotowane 
do malowania powinno ponadto być gładkie, równe, pozbawione pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Przy 
malowaniu kolorami słabo kryjacymi jest zalecane połoŜenie pierwszej warstwy białej, wówczas łatwiej jest 
uzyskac jednolitą barwę.  WaŜne jest równieŜ, aby podłoŜe było jednakowo gładkie, gdyŜ w przeciwnym razie 
kolor moŜe nie być jednorodny. 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 
Alternatywnym sposobem wykańczania powierzchni betonowych jest ich malowanie. Chemia budowlana 
zapewnia produkty pozwalajace uzyskać jednolity kolor oraz spoistą, odporną na ścieranie i wilgoć 
powierzchnie o odpowiedniej odpornosci na ścieranie, a podłogę betonową moŜna odświeŜac co kilka lat, 
malując ją na dowolny kolor. Gwarancja otrzymania powloki o wlaściwych parametrach jest odpowiednie 
przygotowanie podłoŜa oraz nanoszenie specjalnie do tego celu przeznaczonych farb zgodnie z zaleceniami 
producenta. Posadzki kruszące sie, pękające, wykonane wadliwie lub z nieodpowiednich materiaółw nie nadaja 
sie do malowania. Wszelkie pękniecia i wykruszenia naleŜy odkurzyć, ubytki uzupelnić oraz usunąć plamy z 
olejów. Z powierzchni przeznaczonych do malowania najlepiej jest usunąć uprzednio nałoŜone warstwy farby. 
JeŜeli jest to niemoŜliwe na całej powierzchni podłogi, to przynajmniej w miejscach złuszczeń istniejącej 
powłoki. Do usuniecia starych farb stosuje się specjalne zmywcze chemiczne. Na tak przygotowane podłoŜe 
nanosi sie farbę. TuŜ przed malowaniem posadzkę jeszcze raz dokładnie trzeba odpylić, zamiatając ją dokladnie 
lub odkurzając. Zalecanym rozwiazaniem jest naniesienie jako pierwszej warstwy farby gruntujacej, a nastepnie 
jednej lub dwóch warstw farby nawierzchniowej. PoniewaŜ malowanie posadzki jest czynnością stosunkowo 
prostą i przebiega bardzo szybko (powierzchnia odparowującej farby jest bardzo duŜa), aby zmniejszyć ilość 
oparów rozpuszczalników, naleŜy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. W mniejszym stopniu uwaga ta 
dotyczy farb wodorozcieńczalnych, choć do czasu całkowitego wyschnięcia one równieŜ mogą być szkodliwe 
dla zdrowia. 
5.5. Wykonyranie powlok malarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i walkiem powinno sie stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do 
malowania natryskowego - Ŝadsza niŜ do malowania ręcznego i walkiem malarskim. Do malowania 
natryskowego farby handlowe powinno sie rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby 
rozcienczalnikiem . Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe naleŜy nakładać pędzlem; pozostale farby moŜna 
nakladać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. ZuŜycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie 
mniejsze niŜ przy malowaniu pędzlem. Pzy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powloki wykonać tak, aby 
kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi – przy 
malowaniu ścian. 
5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej transportu czy 
przechowywania, tj. w temperatuze poniŜej +5C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę 
ciemniejszą niŜ farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badź specjalne pasty pigmentowe. 
Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Malowanie wykonywać 
2-krotnie ,,na krzyŜ,,. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy nasiąkliwych) stosuje sie farbę 
rozcieńczoną woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbę handlową. PodłoŜa gipsowe 
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zagruntować (z wyprzedzeniem24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok 
emulsyjnych nie moŜna wykonywac na kruszacych się podłoŜach lub na starych, pylących sie powłokach oraz 
na powłokach świeŜych silnie alkalicznych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00,,Wymagania ogólne”. 
6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje sie w następujących terminach (w temperaturze +5C, wilgotności 
względnej powietrza 65%): 
 - dla farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach, 
Badania obejmuja sprawdzenie: 

1) wyglądu zewnętrznego, 
2) zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
3) odporności powlok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki cześciowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 

1) jakości materiałów malarskich, 
2) wilgotnościi przygotowania podłoŜa pod malowanie, 
3) stopnia skarbonizowania tynków, 
4) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia 

powlok. 
5) sprawdzenie wyschniecia podłoŜa, 
6) sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez ogledziny zewnetzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna ustapić nie wcześniej niŜ po 3s. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoŜy powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika 
budowy. 
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 

Powloki wapienne i cementowe: 
1) jednowarstwowe – powinny pokrywać podłoŜe, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać: przy 

malowaniu uproszczonym dopuszczalne ślady pedzla, 
2) dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, nie 

dopuszcza się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań. 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i rozmazywanie się. 
Ponadto powinny być bez uszkodzeń  jednolitej barwy bez smug, plam, spekań, łuszczenia. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz 
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llość robót określa się na podstawie projektu z uwzglednieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIOR Robót 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
8.2. Roboty podlegające warunkom odbioru według zasad podanych ponizej. 
8.2.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do rpzygotowania podłoŜa materialy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w.. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa sie po dluŜszym czasie 
od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnetrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłoąenia 
farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek, nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstajacych płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie 
malowaną do powlok o dobrej jakości wykonania. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miekka, wełnianą lub bawelniana szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odpornosci powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegajace na próbie poderwania ostrym narzedziem powłoki 
od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powloki na zmywanie woda polegajace na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miekką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i roboót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
1) Zatwierdzoną dokumentacje techniczną 
2) Protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe wykonanie 
kaŜdej z warstw podkładowych pod malowanie 
3) Protokoly badań kontrolnych lub zaświadczen o jakości uŜytych materiałów 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami, 
wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych 
robót uznale sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodnosci z 
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
cześciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku 
stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wpływajacych w sposób raŜący na jakość, to pod 
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót. 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy nie są obowiązkowe  za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom l Budownictwo ogólne. Cz. 4, 
Arkady 1990 (rozdzial 27). 
Instrukcja 351/98  Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbet. -  Instrukcja nr 351/98. lTB, 
Warszawa 1998. 
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne próby techniczne 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-69/B-102801Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Cześć 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity – Klasyfikacja 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-819’14:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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ST-01.13.00 
,,MONTAś ZABUDOWY I OKLADZIN ŚCIAN WEWN ĘTRZNYCH” 
Kod C PV 45450000-6.45262650 -2 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót zwiazanych z 
wykonaniem ścianek systemowych oraz okładzin ścian wewnetznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót w zakresie wykonania ścianek systemowych oraz okładzin ścian wewnetrznych. 
1.3. Określenia podstawowe 
Glazura - ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne wewnętrzne ( pomieszczenia mokre, sanitariaty 
pomieszczenia technologiczne) 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00.00.00. 
Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej ST. 
Niezbędne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczace Robót j.w. 
2. MATERIALY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
2.1.2. Glazura 
Ceramiczne szkliwione plytki okladzinowe ścienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej 
mm, monolityczne to znaczy posiadajace jednolitą barwe o jednakowym nateŜeniu koloru na całej płytce i na 
wszystkich płytkach jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzetu 
1 .Ogólne wymagania dotyczace Sprzętu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”.  

4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystapienia do robót okładzinowych ceramicznych  
Do robót okładzinowych moŜna przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu 
osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. W przypadku robót wewnetrznych po 4 miesiacach od 
zakończenia budowy w stanie surowym. Wewnatrz budynku roboty okładzinowe moŜna wykonywać po: 

1) zakończeniu robót tynkarskich, 
2) osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zaloŜeniem 

opasek, jeśli nie są one z kamienia, 
3) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed załoŜeniem ceramicznych i metalowych 

urzadzen sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
Roboty okladzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niz +5C. Montowane 
elementy powinny mieć temperaturę nie niŜszą niŜ +5C. 
Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w 
których glazury nie wykłada sie na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzać tak, by 
wszystkie rzedy poziome począwszy od najwyŜszego mialy zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu 
podlegał jedynie rząd najniŜej połoŜony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, t.j. 
układania płytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycją w poszczególnych rzędach. Nie dopuszcza 
sie uŜywania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na krawędziach poziomych ani pionowych. Kolor 
spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umoŜliwienia wyboru Wykonawca dostarczy 
Projektantowi próbki. 
5.2. Okladziny ceramiczne 
Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych 
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
14501:1990. Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
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PodłoŜa pod okładziny: 
1) PodłoŜa mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz 

ściany betonowe. 
2) PodłoŜe powinno być równe, nie pylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów 

bitumów. 
3) Przy mocowaniu za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach 

ceglanych powinny mieć głębokość ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostać nakłuta na 
ok. 50% powierzchni. 

4) Uszkodzone podłoŜa naleŜy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 

Wykonanie okladzin przy uŜyciu zapraw i mas klejących 
PodłoŜe powinno byc równe i mocne. Na ścianach murowych naleŜy wykonać mocny podkład tak jak dla 
okladzin mocowanych przy uŜyciu zapraw zwyklych. Na stwardniałym podkladzie lub równych podłoŜach 
betonowych naleŜy rozprowadzić za pomoca pacy zabkowanej o wysokości zabków 6-8 mm (zaleŜnie od 
wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejąca i nastepnie przyłoŜyć i docisnąć mocowany element. Przy 
mocowaniu elementów za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczyć płytek, a przygotowujac zaprawę 
klejącą, naleŜy bezwzglednie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy. Szerokość spoiny 
powinna byc okreslona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie wkładki 
dystansowe, np. krzyŜyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy 
Spoinowanie okładzin ceramicznych 
Po zwiazaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) naleŜy szczeliny (spoiny) pomiedzy płytkami oczyścić i wypelnić 
zaprawa do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę naleŜy przygotować zgodnie z instrukcja producenta. Szerokość, 
ksztalt i kolor spoin powinny być określone w projekcie technicznym. Przy doborze zaprawy do spoinowania 
(fugi) naleŜy uwzględnić szerokość spoin. Od momentu wykonania podkladów samopoziomujacych dalsze prace 
okładzinowe uzaleŜnione są od warunków cieplno – wilgotnościowych panujacych w miejscu wylania, czyli w 
pomieszczeniu. Zaleca sie, aby prace okladzinowe rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 tygodniach od momentu 
wylania. Potwierdzeniem wyschnięcia podłoŜa moŜe być tzw. ,,test folii”.  Na podłoŜu wylanej posadzki naleŜy 
ułoŜyć kawalek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisnąć ja i po kilku godzinach ocenić 
wizualnie jej powierzchnie. Jeśli wystepuje skroplona para pod folia, wylewka jeszcze nie wyschla i nie nadaje 
sie do układania glazury Płytek nie naleŜy ukladać bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepów pomiedzy 
kafelkami. Pod wplywem mikroruchow płytki mogą sie minimalnie przemieszczać - jeśli nie ma zostawionych 
spoin - ocierać sie o siebie, co grozi utratą szczelności okładziny. Spoinujac, naleŜy pamiętać o tym, ze materiał 
powinien w 100 proc. wypełniać szczelinę. Dlatego w przypadku płytek na podłodze, zaleca sie wylewanie 
spoiny i rozprowadzanie, w przypadku ścian - dopychanie gumowa szpachelka . śeby spoina wyglądała 
estetycznie, powinno sie ją przetrzeć wilgotną gąbka (kiedy zacznie przesychać). Uzyskamy w ten sposób 
jednolitą fakture fugi oraz równomierny odcień koloru. W naroŜnikach budynku, tam gdzie koncentruja się 
najwieksze napręŜenia, koniecznie trzeba uŜyc elastycznego silikonu sanitarnego. 
5.2.1. Zaprawa klejowa do gresu i płytek ATLAS 
Zastosowanie: 
ATLAS znajduje zastosowanie przy układaniu płytek o niskiej nasiąkliwości w szczególności grepsu oraz płytek 
ceramicznych, terrakoty, płytek elewacyjnych klinkierowych; na zewnatrz i wewnatrz budynkow na podłoŜach 
betonowych, gazobetonowych, ceramicznych, płytach gipsowo kartonowych, asfalcie oraz tynkach gipsowych, 
na powierzchniach starej glazury, lastriko, terakoty, jak równieŜ pozostalościach starych, silnie przylegajacych 
klejow lub farb olejnych. 
Wlasciwosci: 
ATLAS jest fabrycznie przygotowaną mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy kwarcowych o starannie 
dobranym uziarnienia oraz środkow modyfikujacych, poprawiajacych parametry robocze i techniczne. Mrozo i 
wodoodporna. 
Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wieksze nierówności i wgłębienia naleŜy wypełnić szpachlówką, 
a zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne 
podłoŜe, zaleca sie wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połaczenia 
po 48 godzinach. PodłoŜa chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntujacym. 
Proporcje mieszanki: 
Zawartość worka wsypać do naczynia z 5,75 do 6,25 litra wody (1 kg proszku na 0,23 do 0,25 litra wody). 
Mieszać ręcznie lub przy uŜyciu wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem do czasu uzyskania jednolitej 
konsystencji bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uŜycia po upływie 10 min. i powtórnym wymieszaniu. 
Zachowuje swoje właściwości robocze przez okres do 4 godzin. 
Przyklejanie płytek: 
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Na przygotowane podłoŜe nakłada się zaprawę przy pomocy packi ząbkowanej, równoległymi pasami, moŜliwie 
w jednym kierunku. Wielkość zębów pacy waha sie od 3 do 8 mm. W praktyce naleŜy wykonać próbę 
przyklejania płytki, nastepnie oderwać ja i sprawdzić czy jest pokryta klejem na całej swojej powierzchni. 
Elastyczność kleju pozwala na korygowanie połoŜenia płytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. 
UŜytkowanie posadzki naleŜy rozpocząć nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pelną 
wytrzymałość osiaga sie po uplywie 3 dni. Grubość nałoŜonego kleju nie powinna pzekraczac 5 mm. 
Zaprawe nakladamy cienkowarstwowo na podłoŜe przy pomocy kielni, nastepnie wyrównujemy pacą lub kielnią 
zabkowaną. Przy klejeniu płytek o wymiarach 15 x 15cm naleŜy uŜyć kielni o kwadratowych ząbkach o 
wymiarach 6 mm, a przy klejeniu płytek o wymiarach 30 x 30 cm naleŜy uŜyć kielni o kwadratowych ząbkach o 
wymiarach 10 mm. Nie zalecamy moczenia płytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia płytek na styk. 
Minimalna szerokosc spoiny 2 mm. Płytki powinny być przyklejone w ciagu 20 minut do połoŜenia zaprawy 
klejacej na podłodze. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacja 
techniczna, podłoŜy, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. 

1) Sprawdzenie zgodności z dokumetacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnetrznych i pomiarów. 

2) Sprawzdenie podłozy powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań 
miedzyoperacyjnych. 

3) Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez dostawców. 

Kontrola prawidłowości wykonania okladziny powinna obejmować sprawdzenie: 
1)  Przyczepności okladziny, 
2) Odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, 
3) Odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
4)  Prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin. 

Szczegółowe Wymagania i metody badań według  tablicy 2 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogólne”  
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest  m2 (metr kwadratowy) powierzchni scianki, 

llość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. . 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. Podstawę do 
odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobowiazany jest przedstawić pełną dokumentacje 
powykonawczą, protokóły badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły 
odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz stwierdzonych w trakcie 
wykonywania robót niezgodnosci i działań korygujących. Zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 
stwierdza sie na podstawie porównania wyników badań z wymogami norm i aprobattechnicznych z 
dodatkowymi ustaleniami podanym i w dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

1) Podsumowanie wyników badań 
2)  Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
3) Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 
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9.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy nie są obowiązkowe  za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wlaściwosci i 
znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1 :1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-79/B-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-B-101 09:1 998 Tynki i zapraw budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-B-1 0’l 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10’1 07:1 998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10122:1972 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
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ST - 01.14.00 ,,STOLARKA BUDOWLANA: 
Kod CPV 454210004, 454211005 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania stolarki budowlanej 
Dział robót: Roboty budowlane, 45000000-7; 
Grupa robót: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45400000-1; 
Klasa robót: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45420000-7; 
Kategoria robót: Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421000-4. 

1.2.Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 

1.3.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
2.MATARIAŁY 
Stolarkę naleŜy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej. 
3.SPRZĘT 

wiertarka 
wiertła do metalu, drewna, betonu 
młotek gumowy 
miara 
poziomnica 
śrubokręt 
kliny drewniane 

4.TRANSPORT 
Środki transportu powinny zabezpieczać przewoŜone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 
uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Sprawdzić wymiary drzwi o okien, oraz otwory okienne i drzwiowe, luz między otworem okiennym, 
drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 

na szerokości otworu 2 ÷ 3 cm 
na wysokości otworu 3 ÷ 5 cm 

ustawić w poziomie i pionie ościeŜnicę z zachowaniem przyjętych luzów 

zamontować ościeŜnicę kotwami montaŜowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zaleŜności 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 montaŜu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, 
dostarczoną przez kaŜdego producenta. 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

sprawdzenie materiałów 

sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

sprawdzenie trwałości połączeń 

7.OBMIAR 
Jednostką obmiarową jest dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. (sztuk) 
8.ODBIÓR 
odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe; 
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odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy; 

ościeŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą; 

odchylenie ościeŜnic od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 2 mm na 1 m ościeŜnic, nie więcej niŜ 3 
mm na całą ościeŜnicę; 

luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niŜ 3 mm; 

zamknięte skrzydła okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać Ŝadnych luzów; 

otwarte skrzydła stolarki nie moŜe się same zamykać; 

szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą a ramiakiem paska 
papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli 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 Ŝadnych zastrzeŜeń; 

przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć. 

w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, naleŜy 
przestrzegać warunków montaŜu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie 
została przeniesiona na UŜytkownika 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje: 
demontaŜ ościeŜnicy, 

obsadzenie ościeŜnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem, 

zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją, 

wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany, 

oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montaŜu. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy nie są obowiązkowe  za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 
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ST - 01.15.00 ,,ŚLUSARKA BUDOWLANA” 
Kod CPV 45421160-3 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
ślusarki wystepujacych przy przedsięwzieciu. 
1 .2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1 .3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoŜliwiajace i majace na celu wykonanie 
montaŜu: 
- ślusarki budowlanej; 
1 .4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
1 .5. Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodności z dokumentacją  projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje sie: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
2.2. Składowanie materiałów  
Wg warunków ogólnych ST 
2.3. Badania na budowie 
2.3.1. KaŜdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: 
- jakości materiłów, spoin, otworów na sruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzglednieniem 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. 
2.4. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej 
niŜ 1 m od czynnych urzadzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy moga być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunieciem oraz utrata stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczeciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania 
- moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcji producenta. 
5.3. Elementy powinny być  trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementów za pomoca kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pedzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Badanie materiałów  uŜytych na konstrukcje naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
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6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowac: 
- sprawdzenie wymiarów, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wygladu elementów pod wzgledem równosci, pionowosci i spoziomowania. 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodnosc z dokumentacja.  
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru sa: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilosc robót określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST  „Wymagania ogólne” 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robót okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) naleŜy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy nie są obowiązkowe  za wyjątkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 
 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco 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 złaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. 
PN-C-81 911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartosci. 
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ST - 01.16.00 ,,OCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA ŚCIAN METODA LEKKA MOKRA” 
Kod CPV 45321000-4 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Pzedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia elewacji i wykonania 
wypraw tynkarskich ścian metodą lekką-mokrą 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczace wykonania i odbioru Robót, 
które sa zlecone i objete kontraktem , polegajacych na ociepleniu ścian i wykonania wypraw tynkarskich metodą 
lekką-mokrą 
Pozostałe określenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zdefinicjami podanymi w ST 
00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 
1.3.Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiajace i majace na celu wykonanie 
robot okładzinowych i ocieplających ścian wraz z wyprawa tynkową cienko- powłokową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Zaprawa klejąca -  sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem Ŝywic syntetycznych i 
składników uszlachetniających.  
Płyty styropianowe -  Płyty styropianowe PS-E (styropian ekspandowany), rodzaju FS (samogasnace), odmiany 
15wg PN-B-20130:1997, o wymiarach nie wiekszych niŜ 600x1200 mm, o zwartej strukturze i krawedziach bez 
wyszczerbień i wyłamań, ciete z bloku po okresie sezonowania nie krótszym niz 8 tygodni. 
Tkanina szklana -  (siatka szklana).  Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniajacym na działanie 
alkaliów,  tkanina szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6 mm i splocie uniemoŜliwiajacym przesuwanie wlókien. 
Podklad tynkarski -  gotowy do uŜycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników 
atmosferycznych. 
Tynk akrylowy - gotowy do uŜycia tynk na bazie Ŝywicy akrylowej, o wielu barwach i róŜnej ziarnistości. W 
systemie dociepleń naleŜy stosowac barwy o wspołczynniku odbicia rozproszonego > 25%. 
Materiały dodatkowe: Podkład gruntujacy, zaprawa szpachlowa , zaprawa tynkarska, farba egalizacyjna, kołki 
rozporowe, podkładki wyrównujace pod profile cokołowe, profile cokołowe, profile naroŜnikowe, profile 
przyościeŜnicowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00.00.00. 
Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej ST. 
Niezbędne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczace Robót j.w. 
2. MATERIALY 
2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.1.1. Styropian 
PS-E FS-15 - lzolacja w miejscach mało obciąŜonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie 
lekkiej mokrej oraz jako wypelnienie w płytach warstwowych. 
Ps.E Fs-20 - Przenoszenie wiekszych obciaŜen mechanicznych, np.,izolacja termiczna podłóg w budynkach 
mieszkalnych, i w garaŜach oraz iako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podłogowego. 
2.1.2. Wyprawy tynkarskie 
Wymagania dotyczące wypraw tynkarskich podano ST ,,Tynkowanie”. 
2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów musi odbywać sie zgodnie z zaleceniami producentów. Wymagania dotyczące 
składowania materiałów tynkarskich podano w ST  ,,Tynkowanie”. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu 
1. Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. 
3.2. Sprzęt do robót tynkarskich 
Gładka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie), kubły do mieszania 
tynków, mieszarki elektryczne, wkrętarki elektryczne do mocowania kołków, 
4. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania 
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnetrznych budynków naleŜy wykonywać w nastepujacych 
warunkach: 
. przy temperaturze powietrza od +5C do +25C  
. przy stabilnej wilgotności wzglednej powietrza  
. przy pogodzie bez opadów atmosferycznych ( 
- dla powiezchni ścian nie naraŜonych na bezpośrednią i intensywną operacje słonca i wiatru  
Ponadto naleŜy: 

1) zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujacych 
czynników zewnetznych, 

2) odpowiednio dopasować moŜliwości wykonawcze do powierzchni przeznaezonej do jednorazowego 
wykonania (ilość pracowników, ich umiejetności, posiadany sprzęt, istniejacy stan podłoŜa i panujace 
warunki atmosferyczne), 

3) stosować materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej 
materiału. 

4) niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jeŜeli 
zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0C w przeciagu 24 godzin, nawet jeŜeli temperatura 
podczas prac jest wyŜsza niz +5C. 

5) niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i 
przy duŜym naslonecznieniu elewacji. 

6)  niezwiazane materialy (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) naleŜy chroni przed działaniem 
deszczu. 

7) w przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynków nie moŜe 
być niŜsza od +5C, a wilgotność względna powietrza nie moŜe przekraczać 80%. 

8)  przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą być wykonane i suche 
5.3. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekką-mokrą 
5.3.1. Sprawdzenie nośności podłoŜa i jego przygotowanie 
PodłoŜe powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (ak np: brud, kurz, pył, 
tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoŜa o słabej 
przyczepnosci (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiazane czastki muru) naleŜy usunąć. Gładkie 
powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki 
podłoŜa (rzędu 5 - 15 mm) naleŜy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. PodłoŜe 
chłonne zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. 
5.3.2. MontaŜ profili cokołowych 
Cokół budynku wykonany z systemowych listew mocowanych na kołki rozporowe 
5.3.3. Przyklejenie płyt styropianowych  
W celu uzyskania równej dolnej krawedzi ocieplenia, naleŜy przed przyklejeniem płyt zamocować poziomo 
listwę startową. Następnie przygotowana zaprawę klejącą nakładać  na płyte termoizolacyjna metoda „pasmowo-
punktowa”, czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od krawedzi płyty, a na 
pozostałej powierzchni równomiernie rozłoŜonymi „plackami” w ilosci od 8-10 szt. o średnicy 8-10 cm. 
Prawidłowo nałoŜona zaprawa klejaca powinna pokrywac min.40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju 
nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałoŜeniu zaprawy, płyte naleŜy bez zwlocznie przyłoŜyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnać pacą. Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem 
mijankowego układu płyt. Po dostatecznym zwiazaniu zaprawy (min, po 48 h), przyklejone płyty moŜna 
zamocować łacznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy 
nie mniej niŜ 4 łączniki na 1m2.  Po zamonwaniu płyt styropianowych do podłoŜa naleŜy całą zewnetrzną 
powierzchnie przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Płyty dokładnie oczyścic z powstalego pyłu 
5.3.4. MontaŜ profili aluminiowych - boni rysunku elewacji 
W celu uzyskania poŜądanego rysunku elewacji (jeśli wystepuje w dokumentacji projektowej) w płaszczyźnie 
oklejonej płyty styropianowej naleŜy zamontować kształtowniki aluminiowe. Kształtowniki naleŜy dodatkowo 
przymocowac mechanicznie poprzez kołki dystansowe , a nastepnie naleŜy doprowadzić do ich zlicowania z 
plaszczyzną styropianu. 
5.3.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej naleŜy wzmocnić naroŜa otworów okiennych i drzwiowych przez 
naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałkow siatki z włókna szklanego o wymiarach 20 x 35 
cm. Siatka powinna być przyklejona pod kątem 45 „ (ukośnie do krawędzi otworów). Dodatkowo w miejscach 
wystepowania krawędzi i załamań na powierzchni elewacji naleŜy wzmocnić krawedzie ścian, przez 
przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych naroŜników z siatka zbrojaca. Na powierzchni zamocowanych 
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płyt termoizolacyjnych naleŜy wykonać (nie wczesniej niŜ po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną 
siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawą klejącą nanieść na podłoŜe ciagłą warstwą o grubości ok. 3-5 
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałoŜeniu zaprawy natychmiast wtopić 
w nią siatką szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie 
pasy siatki ukladać (w pionie i w poziomie) na zaklad, nie mniejszy niŜ 10 cm. Szerokość siatki zbrojącej 
powinna być tak dobrana, aby umoŜliwiała oklejenie ościeŜy na całej ich głębokości.  Następnie na wyschniętą 
powierzchnie zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrównując i wygładzając całą 
powierzchnie. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwa siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosić od 
3 do 5 mm. Szerokość tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było moŜliwe oklejenie ościeŜy okiennych i 
drzwiowych na całej ich głebokości, chyba Ŝe zastosowano specjalne profile przyościeŜnicowe z pasem tkaniny. 
Pas tkaniny przyklejony na jednaj ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewiniecia za naroŜe nie są 
konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroŜnych z dodatkową siatką. W 
miejscach zakladów tkaniny szklanej, silniej  ściągać masę klejącą, aby nie wystapiły zgrubienia na tynku. Po 
wyschnieciu warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystajacą poza obrys profilu cokołowego obciać równo z jego 
dolną krawędzią. Styki pomiedzy płytami styropianowymi i innymi elementami (np. ościeŜnicami,), jeśli nie 
przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczyścić ze stwardnialej masy klejącej i uszczelnić silikonem o 
neutralnym sposobie utwardzania. W cześci parterowej budynku, a przynalmniej do wysokości 2 m od poziomu 
terenu, zaleca sie zastosować jako zbrojenie plyt styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej. 
5.3.6. Zagruntowanie podłoŜa 
W zwiazku z tym iŜ omawiane systemy ociepleń róŜnią się rodzajem warstwy wykończeniowej, naleŜy 
zastosowac określony preparat gruntujacy pod dany tynk. PodłoŜe (warstwa zbrojona) naleŜy zagruntować 
odpowiednim podkladem tynkarskim. Podkład tynkarski  lub preparat gruntujący moŜna nanieść na odpowiednio 
przygotowane podłoŜe za pomoca pędzla lub szczotki. NaleŜy zastosować właściwy podklad tynkarski tzn. w 
kolorach zbieŜnych z kolorystyką tynków, tak aby szare podłoŜe nie przebijało przez strukturę tynku. 
5.3.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego moŜna przystąpić do nałoŜenia 
tynku akrylowego. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską naleŜy rozprowadzić cienką, 
rownomierną warstwą na podłoŜu, uŜywajac do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką 
pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany 
material moŜna ponownie wykorzystać po przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę nałoŜonego tynku 
przez zatarcie płaską paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operacje zacierania 
naleŜy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania naleŜy wykonywać przy 
niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. NaleŜy zwracać uwage na zachowanie 
stałego kąta zacierania. W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia 
nie dopuszczać do całkowitego opróŜnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróŜniony do połowy 
pojemnik świeŜą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie cześci. Prace tynkarskie na jednej 
wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciagły, aby uniknać nierównomierności struktury i 
barwy tynku. Przy zbyt duŜych powierzchniach, nie moŜliwych do wykonania w sposób ciagly, wprowadzić 
architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. 
5.4. Postępowanie w przypadku koniecznosci przenrania prac 
W przypadku konieczności przerwania prac po ułoŜeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy dłuŜszym 
niŜ dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu.  Ewentualne uszkodzenia 
spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i 
wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie 
zabezpieczyć przed moŜliwością wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obróbkami. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogólne”. Wymagania 
dotyczace kontroli robót tynkarskich podano w ST ,,Tynkowanie” 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Zgodność z dokumentacja techniczna i ST sprawdza sie przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją 
opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnetrzne, pomiary oraz 
konieczne próby. Materialy kontroluje sie bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzajacych zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. Wygląd zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystepowania takich wad jak dziury i pękniecia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadłości, odchylenia 
glifów i naroŜników od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchylen naleŜy sprawdzić, 
mierzac przymiarem z dokladnoscia do 5 mm odchylenia od sznurka naciągnietego wzdłuŜ kontrolowanych 
ścian za pomoca sznurka i kątownika murarskiego. 
7.OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczace obmiaru Robót podano w ST 00.00.00  - Wymagania ogólne” 
1. Jednostką obmiaru jest :1 m2 
8. ODBIÓR Robót 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogólne”. Wymagania 
dotyczace odbioru robót tynkarskich podano w ST  ,,Tynkowanie”.  Roboty wymienione w ST podlegaja 
zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych 
robót uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z 
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
cześciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku 
stwierdzenia usterek nie nadających sie do usunięcia, ale nie wpływajacych zasadniczo na jakość, roboty mogą 
być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy nie są obowiązkowe  za wyjątkiem: 

1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 

2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 
 
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).  
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia. 
Norma PN-B-02151-3:1999 - Ochrona przed hałasem w budynkach. lzolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
ABC izolacjize styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Krakow 1999. 
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ST - 01.17.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TER ENÓW ZIELONYCH” 

Kod CPV 45112710-5 
1 . WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Pzedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbiorze robót polegających na usunięciu i 
zasadzeń drzew i krzewów oraz zdjeciu warstwy humusu oraz ochronie istniejacych dzewostanów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz Wymagania wspólne dotyczace wykonania i odbioru Robót, 
które sa zlecone i objęte kontraktem, polegających na usunięciu i zasadzeniu drzew i krzewów oraz zdjeciu 
warstwy humusu oraz ochronie istniejacych drzewostanów. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
zasad prowadzenia robót zwiazanych z: zakładaniem i pielęgnacją trawników. 

1.3. Zakres robót objetych ST  
Roboty zwiazane z zakładaniem i pielęgnacją trawników. 
1.4. Określenia postawowe 

1.4.1. Elementy zagospodarowania terenu. 
1.4.2. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidlowy rozwój. 
Pozostałe określenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
00.00.00,,Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2) Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.00.00.00. 
3) Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań 

niniejszej ST. 
4) Niezbędne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 

Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
5) Ogólne wymagania dotyczace Robót j.w. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Wykonawca powinien zadbać, aby material roślinny i wszelkie inne materialy niezbedne do wykopania, 
transportu i dostarczenia na miejsce spełniały standardy. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, to miejscowy humus – ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 
2.2.2. Ziemia kompostowa 
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu róŜnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych. 
2.2.3. Nasiona traw 
Nasiona traw na terenie realizacji naleŜy zastosować w postaci gotowej mieszanki dla trawników parkowych 
odpornych na zacienienie (z nasion róŜnych gatunków). Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”.. 
3.2. Sprzęt do wykonania 
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwościa korzystania z 
nastepujacego sprzetu: 
- glebogryzarek, plugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki) 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 
5. WYKONANIE Robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogólne”. 
5.2. Trawniki 
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5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są nastepujące. 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do gazonów 
lub kraweŜnikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna (ok. 1 0 cm ), 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana, 
- kompost naleŜy rozłoŜyć równą warstwą grubości 1 crn 
- przed siewem nasion trawy ziemie naleŜy walować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do polowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilości 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być walcowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stwoŜenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastapiło przez walcowanie 
kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 
- mieszanka nasion trawnikówych gotowa. 
Grubość warstwy uprawianej powinna wynosić dla trawnika 25-35 cm. Odczyn gleby słabo kwaśny pH 5,6 - 6,5. 
Sklad gleby w warstwie górnej grubości 10 cm powinien zawierac 85 % piasku, 10% cześci spławialnych i 5% 
torfu. 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc okolo 10 cm, następne 
koszenia powinny sie odbywać w takich odstepach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
pzekraczała wysokości 10 do 12 crn, 
- ostatnie, przed zimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę 
października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielegnacji powinny sie odbywać czesto i w regularnych odstepach czasu, 
przy czym czestość koszenia i wysokość ciecia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 
- środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroznościa i dopiero po okresie 6 
miesiecy od zaloŜenia trawnika. Trawniki wymagaja nawoŜenia - na projektowanym terenie zalecane jest 
nawozenie wyłacznie nawozami organicznymi np. kompostem, poniewaŜ nawozy chemiczne zwiekszaja 
zasolenie gleby. 
5.2.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy drog w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie 
warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. JeŜeli istniejace drzewa nie bedą 
wycinane lub przesadzane, to naleŜy dokonać zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu 
tych robót. PoniewaŜ w na tym terenie, w odległości mniejszej niŜ 10 m od projektowanych obiektow, nie 
wystepuja drzewa adaptowane, to nie wymaga sie specjalnego zabezpieczania pni pojedyńczych drzew. Grupy 
drzew istniejacych naleŜy oddzielić od terenu objetego zasięgiem robót - tzn. ustalić przebieg ogrodzenia placu 
budowy najbliŜej na granicy zasiegu koron zabezpieczanych drzew. W obrebie zasiegu adaptowanych w 
projekcie drzew nie naleŜy sytuować dojazdów na terenie budowy oraz nie wolno składowac Ŝadnych 
materiałów i elementów budowlanych. Nad stanem drzew adaptowanych w projekcie w czasie trwania 
realizacyjnych robót drogowych powinien na bieŜąco sprawować pieczę specjal istyczny zakład ogrodniczy. 
5.7. Wykonywanie robót przy istniejacej zieleni 
1) Wszystkie uszkodzenia korony drzew (konarów) muszą być od razu zabezpieczane wg technik 
pielegnacyjnych. 
2) W obrębie korony drzew z powiekszającym pierścieniem szerokości 1,5 m nie wolno dopuszczać do 
zageszczenia gruntu. Powierzchnia ta moŜe być uznana w przybliŜeniu za zasieg systemu korzeniowego drzewa. 
W wymienionym obszarze nie wolno składować: materiałów chemicznych i fizycznie szkodliwych dla korzeni i 
gleby (np. cement, wapno, chemikalia, oleje, środki impregnujace, paliwa ciekle itp.),. Skladowanie materiaółw 
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby w obrebie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia Inwestora 
lub jego pełnomocnika. W razie takiej konieczności pień drzewa musi być ochroniony plotem. W tym celu 
najlepiej jest wykonać spręŜyste przekładki pomiedzy pniem, a deskami (np. z opon), które mogą dodatkowo 
amortyzować uderzenia, a nastepnie wykonać drewnianą , ciagłą osłonę z desek wysokości ok. 2-2,5 m. Ziemia 
powinna być pokryta 20 cm warstwą Ŝwiru 16-32 mm lub tłucznia. W razie konieczności (niezbednej) 
wykonania przejazdu w obrebie zasiegu systemu korzeniowego powierzchnie przygotować j.w. i na warstwę 
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kruszywa nałoŜyć betonowe płyty. Ruch pojazdów na omawianym terenie wymaga równieŜ uzyskania 
akceptacji ze strony Inwestora. 
3) Do pni drzew nie wolno mocować Ŝadnych urzadzeń zwiazanych z prowadzeniem robót budowlanych, lin, nie 
wolno kotwić w pniach Ŝadnych elementów. 
4) Wykonywanie prac ziemnych. Najkorzystniejszym okresem jest jesień po opadnieciu liści i przed 
wystąpieniem mrozów. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszą być wykonane recznie. 
Podczas wykonywania wykopu fundamentow grubsze korzenie  naleŜy ucinąć ostrym narzędziem, a rany 
zabezpieczac analogicznie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu stronach wykopu zostanie 
zachowany grunt rodzimy, grubsze korzenie naleŜy pozostawic obwijajac je np. tkaniną z naturalnej juty. W 
czasie kiedy taki wykop bedzie pozostawał otwarty tkaninę naleŜy nawilzać, nie dopuszczając do wyschniecia 
korzeni. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne.” 
6.2.Obowiązki dotyczące zachowania istniejacego drzewostanu podczas prowadzenia robót 
1) Ochrona istniejacego drzewostanu, który przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy 
pozostawione na placu budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowiązkiem Kierownika budowy.  
2) Kierownik powinien być poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysokości kar lub odszkodowań za 
zniszczenie konkretnych drzew. Za uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada 
wykonawca. Wszystkie zniszczenia muszą być natychmiast naprawiane i zgłaszane architektowi krajobrazu 
sprawujacemu nadzór. Naprawianie zniszczeń i prowadzenie robót zwiazanych z ochroną drzew i ich systemu 
korzeniowego musi być powieŜone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodniczej. 
6.3.Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń ,określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałke, 
- wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, prawidłowego 
uwalowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gestości zasiewu nasion, 
- prawidłowej czestotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, okresów podlewania, zwlaszcza podczas 
suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gestości wykiełkowanych zdźbeł trawy 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: prawidłowej gestości trawy (trawniki bez tzw. ,,łysin”), 
- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów 
7. OBMTAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. 
7.1. Jednostką obmiarową jest: 
- m2(metr kwadratowy) wykonania: trawników 
8. ODBIOR Robót 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty wymienione 
w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikajacych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy nie sa obowiazkowe - za wyjatkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 
2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 
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ST - 01.18.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIK ÓW” 

Kod CPV 45233222-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, stanowi 
podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na stanowiskach postojowych , chodnikach , opaskach i 
wjazdach bramowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. KrawęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniŜej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materia³ów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -00.00.00 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
1. odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa szara (z jednego rodzaju betonu) do nawierzchni stanowisk postojowych i 
chodników, 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 
barwy czerwonej grubości min. 4mm do pasów dzielących i „martwych pól”. 
2. gatunek 1, 
3. klasa „50”, o wytrzyma³ości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, 
4. wzór (kształt) kostki – prostokątna , 
5. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
c) grubość: 80 mm . 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 
(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym 
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami 
od wymiarów: 
−  długość i szerokość ± 3,0 mm, 
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−  grubość ± 5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
−  50 MPa, dla klasy „50”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
−  próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
−  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. 
nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
−  obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno 
być większe niŜ 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 
−  3,5 mm, dla klasy „50”, 
−  4,5 mm, dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
−  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
−  zaprawę cementowo-piaskową 1:4  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
2.5. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. 
przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 
ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez InŜyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw 
naleŜy stosować betoniarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materia³ów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrz zakładowego 



 

133 
 

kostek na środki transportu zewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku 
palet. Do załadunku palet na środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane 
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym 
w dźwig do za- i rozładunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. PodłoŜe i koryto 
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod 
podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami  
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni obejmują: 
1. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
2. ułoŜenie kostek z ubiciem, 
3. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype³nienie nią szczelin, 
4. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom ST.: 
„Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa łamanego). 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. Krawęzniki i 
obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, 
poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową tj. 3 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
−  współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
−  wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 
do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą 
grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m.Całkowite ubicie nawierzchni i wype³nienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 

wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
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UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki 
kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
5.7.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie 
mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia poóówek i dziewiątek, przy czym kaŜda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawęŜników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od 
projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek połoSŜnych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 
powyŜej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i 
studzienkach moŜna uzywać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. poóówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce 
cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 
spoinami miałykierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. Po ułoŜeniu kostek, spoiny 
naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2. Zaprawę cementowo-
piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny 
moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i 
dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 
po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej 
niŜ 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do 
uŜytku. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
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a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
−  aprobatę techniczną, 
−  certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera, 
−  wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek  
b) w zakresie innych materiaóów 
−  sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawęŜników, obrzeŜy), 
−  ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 
wątpliwości InŜyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 

 

  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−  przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
−  ewentualnie wykonanie podbudowy, 
−  ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawęŜniki, obrzeŜa, ścieki, 
−  wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
−  ewentualnie wype³nienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy p³atności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−  oznakowanie robót, 
−  przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
−  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
−  wykonanie podsypki, 
−  ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
−  ułoŜenie i ubicie kostek, 
−  wypełnienie spoin , 
−  pielęgnację nawierzchni, 
−  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
−  odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które są ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest 
określony przez ST . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy nie sa obowiazkowe - za wyjatkiem: 
1. Wymienionych - jako obowiązujące –w Załączniku n1 do rozporządzenia M I z dnia 7 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690,z 12 kwietnia 2002). 
2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 . jako obligatoryjne dla danego zadania 
3. Jeśli są przywołane w projekcie jako podstawa projektu lub rozwiązania 

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uźytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 


