
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:
GMINA PIŃCZÓW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

Nazwa zamówienia:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-

kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem 
szczelnym na nieczystości sanitarne. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ewid. 855 i 856/1 w m. Brzeście, gmina Piń-
czów

Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży budowlanej obejmujących rozbudowę i prze-

budowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Brzeście, gmina Pińczów.
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, geodezyjne wytycze-

nie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania, zapewnienie środków trans-
portowych a także badanie nośności podbudowy.

Informacje o terenie budowy:
Teren budowy stanowią działki nr ewid. 855 i 856/1 w m. Brzeście, gmina Pińczów
Określenie robót według wspólnego słownika zamówień (CPV):
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 
Zestawienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:
Niniejsze opracowanie zawiera następujące Szczegółowe Specyfikacje Techniczne obejmujące wszystkie rodzaje 

robót przewidziane do realizacji w zakresie zadania – zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami z Zamawiającym:

SST 001 WYMAGANIA OGÓLNE 3
SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 19
SST 003 ROBOTY ZIEMNE 23
SST 004 FUNDAMENTY 29
SST 005 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 37
SST 006 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 49
SST 007 ROBOTY ŻELBETOWE

I BETONOWE ZBROJENIE 65
SST 008 ROBOTY MUROWE 79
SST 009 MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 87
SST 010 KONSTRUKCJE WIĘŹBY DREWNIANEJ 93

SST 011 OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPU 101
SST 012 ROBOTY TYNKARSKIE 111
SST 013 PODKŁADY PODPOSADZKOWE 121
SST 014 ROBOTY DEKARSKIE 141
SST 015 ROBOTY MALARSKIE 151
SST 016 MONTAŻ STOLARKI 159
SST 017 KŁADZENIE PODŁÓG

I WYKŁADANIE ŚCIAN 169
SST 018 KOMINY WENTYLACYJNE,

KRATKI WENTYLACYJNE 173
SST 019 SUFITY PODWIESZANE 181
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45211350-7

WYMAGANIA OGÓLNE
SST 001

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 3  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

1.   WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych.  Rozbudowa i  przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej 
wraz ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych pro-
stych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wyma-
gania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. W każdym przypadku wykonywania odstępstwa od wymagań podanych w specyfikacji należy uzy-
skać zgodę i akceptację zarówno projektanta jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczególnych asortymentów robót objętych specyfikacjami 
technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe.

Ilekroć w SST jest mowa o:
a) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;

b) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej archi-
tektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (ko-
tłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod wzglę-
dem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

c) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czaso-
wego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe.

d) budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudo-
wę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, mon-
tażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

f) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
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g) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowla-
nym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
pod śmietniki.

h) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

i) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wyni-
kający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobo-
wiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

j) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i pro-
wadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

k) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem bu-
dowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu.

l) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

m) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geode-
zyjnego i kartograficznego:

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
n) aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.
o) właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ spe-

cjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
p) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytwo-

rzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.

q) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.).

r) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu.

s) opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

t) drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich za-
kończeniu.

u) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzą-
cych w czasie wykonywania robót.
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v) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę.

w) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumero-
wanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nad-
zoru budowlanego.

x) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych ba-
dań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

y) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzy-
wa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancja-
mi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dane-
go rodzaju robót budowlanych.

aa) poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadze-
niem budowy.

bb) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumenta-
cji projektowej.

cc) rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

dd) części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do speł-
niania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ee) ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

ff) grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone            w roz-
porządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.).

gg) inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwe-
stor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i za-
nikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

hh) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicz-
nych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwa-
cyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest rów-
nież składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

ii) istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspek-
tów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

jj) normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europej-
ski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmoniza-
cyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
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kk) przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności techno-
logicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wska-
zanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

ll) robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

mm)Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzo-
nych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obo-
wiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akce-
sji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

nn) Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót 
i  administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

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

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszyst-

kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i miejsca lokalizacji składowania ma-
teriałów budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu budowy, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa przedmiaru robót i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za udostępniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra pozostawione 
w obiekcie obejmujące teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-montażowych elementy 
obiektu lub sprzętu pozostawionego pod jego opieką wykonawca odtworzy i wyremontuje na własny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty oraz przedmiar ro-

bót, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:

dostarczoną przez Zamawiającego,
sporządzoną przez Wykonawcę.

Wykonawca wykonując pracę będzie opierał się na przedstawionej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze ro-
bót na podstawie których przedstawi ewentualną dokumentację powykonawczą. Dodatkowymi wytycznymi są pisem-
ne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakości zawarte w obowiązujących przepisach technicznych oraz 
SST. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wyko-
nawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wy-
mieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waż-
niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-

czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopusz-
czalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a ele-
menty budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do za-

kończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządze-
nia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

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

środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w należytym porządku i czystości zarówno w trakcie trwania robót jak i po zakoń-
czeniu poszczególnych etapów.

- podejmować wszelkie konieczne kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub wła-
sności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tere-

nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
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osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociągi, kable 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w cza-
sie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i za-
interesowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy do-
konywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta-
lacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz w miejscach 
gdzie ze względu na usytuowanie urządzeń zewnętrznych można by spodziewać się ich przebiegu.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wypo-

sażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecz-

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i bę-
dzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określo-
nych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dz.  U.  z  dnia 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wy-
magań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY.
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów robót.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawianiai producentów za-
stosowanych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz ewentualne próbki do zatwierdzenia 
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przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu ro-
bót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, apro-
batami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyżej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiały przewidziano jako produkty handlo-
we, zakres robót nie przewiduje ponownego wykorzystania materiałów pozyskanych w trakcie wykonywania robót na 
miejscu.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłace-
niem.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wy-
konywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgo-
dy Inspektora nadzoru.

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

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowa-
dzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzo-
ru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiada-
jące warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaz-
dach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
- Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektantem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wyma-
gać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wy-
tycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzą-

dzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elemen-
tów robót.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określo-
ne w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomiesz-
czeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie kosz-
ty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.

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

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

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazy-
wane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego za-
aprobowanych.
6.6 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. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
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wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W ta-
kim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-

ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie speł-
niają tych wymagań będą odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą doko-
nywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budo-
wy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załączni-
ka i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczegól-
ności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu 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 ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaga-

niom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nad-

zoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy robót.

[2] Książka obmiarów.
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-

łów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-
pewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie In-
spektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na ży-
czenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

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

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspekto-
ra nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wy-
magają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia po-
miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzy-

mywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspek-
tora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bę-
dzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postę-
pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpi-
sem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfronta-
cji
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punk-
cie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zani-
kających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji 
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i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych ro-
bót w stosunku do wymagań przyjętychw dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycz-

nej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbio-

ru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru  ostatecznego  robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) 
robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałto-
wo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumen-
tach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w doku-
mentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
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  teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)

10.2. Rozporządzenia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organi-

zacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

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

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

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dzien-
nika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

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

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-

lacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 4510000-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 002
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac  przygotowawczych, 
ustawienia tablic, dokumentacji wykonawczej i całodobowego dozoru budowy. 
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o bu-
dowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablicy powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Tablica informacyjna 
będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca zapewni  całodobowy dozór  budynku na zasadach uzgodnionych z  Inwestorem obiektu  przez  cały 
okres realizacji Robót. 
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
Nie dotyczy.

3. SPRZĘT.
Nie dotyczy.

4. TRANSPORT.
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji wykonawczej podane są w warunkach ogólnych ST oraz 

w odpowiednich przepisach prawa budowlanego. Pozostałe prace zgodnie z Warunkami Ogólnymi ST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogóle  wymagania  dotyczące kontroli  jakości  wykonania  dokumentacji  wykonawczej  i  powykonawczej  podano 

w warunkach ogólnych ST. Dokumentacja wykonawcza powinna być zaakceptowana przez zamawiającego przed roz-
poczęciem plecenia rozpoczęcia robót. 

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogólnych ST. Jednostką obmiaru jest wykonanie zadań podanych 

w pozycji 1.3. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
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ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

Cena ryczałtowa obejmuje kompletne wykonanie zadań podanych w pozycji 1.3 i odebranych przez Zamawiające-
go. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  
  rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
   podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE

SST 003
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych przy rozbudowie budynku remizy OSP oraz zbiornika kanalizacji sanitarnej oraz naziemnego zbiornika LPG
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obejmują-
ce wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych pod fundamenty rozbudowywanego budynku. 

Poziom posadowienia budynku – zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Materiał rodzimy.

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym. Materiał uzyskany z wykopów będzie wykorzy-
stywany do zasypywania wykopów po zakończeniu prac budowlanych wokół budynków.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawcę.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpo-
wiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowa-
nym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych.

Roboty będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. W każdej z grup robót wymienionych w niniejszej SST jest nie-
zbędna praca ręczna. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu do:

odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne,  narzędzia ręczne,  koparki,  wiertarki  mechaniczne 
itp.),

transportu mas ziemnych (ręczne środki transportowe, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
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sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
Każdy sprzęt powinien odpowiadać warunkom BHP i posiadać aktualną legalizację.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport gruntów.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materia-
łu), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia-
łu).

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

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-

łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Dokładność wyznaczenie i wykonania wykopu.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod budowę obiektu konieczne jest sprawdzenie zgodności rzęd-
nych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy, 
a następnie wytyczyć obrysy zewnętrzne wykopu. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do 
+/– 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
5.3. Wykonanie robót

Prace prowadzone w sąsiedztwie istniejących budynków powinny być prowadzone ze szczególna ostrożnością 
i wykonywane odcinkami o długości nie przekraczającej 1m. Jednocześnie prace mogą być prowadzone na co czwar-
tym  odcinku.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  prac  na  sąsiadujących  ze  sobą  odcinkach.  Na  pozostałych 
odcinkach(nie przylegających do istniejących budynków) prace mogą być prowadzone na całej ich długości jednocze-
śnie. 
5.4. Odwodnienie robót ziemnych.

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji pro-
jektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odpro-
wadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoce-
niem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, a wykopy zalaniu, które spowoduje ich dłu-
gotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowie-
ziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.5. Odwodnienie wykopów.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożli-
wiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub 
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dreny. Wody opadowe, gruntowe i powierzchniowe cieku płynącego należy odprowadzić poza teren pasa robót ziem-
nych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopów.

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

zgodność wykonania robót z dokumentacją,
prawidłowe wytyczenie robót w terenie,
rodzaj i stan gruntu w podłożu,
sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
zapewnienie stateczności skarp,
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
właściwe zagęszczenie gruntów w czasie wykonywania zasypów.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonywanych robót ziemnych, tj. wykopów, zasypów i nasypów 
oraz transportu gruntu.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Odbiór końcowy powinien być dokonany na podstawie odbiorów miedzy operacyjnych i częściowych. Dokumenta-

cja wykopów, protokoły z wykonywania robót i badań kontrolnych oraz wpisy do dziennika budowy stanowią podsta-
wę odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje wykonanie 1m³ robót ziemnych w gruntach nieskalistych:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody z odwiezieniem
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu
- przewóz na wskazaną odległość
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie dróg na terenie budowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami.

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

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262210-6
FUNDAMENTY

SST 004
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania fundamentów dla roz-
budowy budynku remizy OSP oraz zbiornika kanalizacji sanitarnej i zbiornika na gaz LPG
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
fundamentów dla budynku w szczególności wykonanie:

ław fundamentowych
ścian fundamentowych 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Beton.

Wg punktu 2.2 „SST 006 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE”
2.3. Zbrojenie.

Wg punktu 2.3 „SST 007 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE-ZBROJENIE”

3. SPRZĘT.
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji fundamentów żelbetowych, należy prowadzić sprzętem przeznaczo-

nym do tych robót. Użyty sprzęt powinien być sprawny technicznie i posiadać aktualne świadectwa legalizacji oraz od-
powiadać warunkom BHP dla tych robót. Beton wytwarzany będzie w Wytwórni Betonów i dowożony na plac budowy.

Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje się sprzęt:
–  dowóz  zbrojenia  –  prętowego  lub  w  postaci  statek  zgrzewanych,  samochodami  dłużycowymi  z  wciągarką 

o udźwigu min. 2,0 T 
– wykonanie fundamentów w szalunkach inwentaryzowanych. Dowóz na budowę wg warunków szczegółowych 

umowy z podwykonawcą lub dystrybutorem. Przemieszczanie deskować na placu budowy zgodnie z projektem organi-
zacji.

– przygotowanie zbrojenia
– dowóz mieszkanki betonowej
– układanie mieszanki betonowej:
– pojemnikami do betonu
– pompami do betonu
– pneumatyczny za pomocą sprężarek
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4. TRANSPORT.
4.1. Środki do transportu betonu. 
- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzględnieniem odległości dowo-
zu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej klasy B25 nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze +15oC
70 minut przy temperaturze +20oC
30 minut przy temperaturze +30oC
Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Na prawidłowe wykonanie robót żelbetowych fundamentów składając się następujące czynniki:
– stan podłoża gruntowego
– deskowania
– bieżąca obsługa geodezyjna
– odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania
– właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych prac
Fundamenty przylegające bezpośrednio do istniejących budynków należy wykonywać odcinkami o długości nie 

przekraczającej 1 m. Jednocześnie może być wykonywany co czwarty odcinek. Niedopuszczalne jest wykonywanie jed-
nocześnie przylegających do siebie odcinków. Poziom posadowienia wykonywanego fundamentu należy ustalić na po-
ziomie istniejącego budynku. Poziom posadowienia pozostałego odcinka fundamentu(nie przylegającego do istniejące-
go budynku) – zgodnie z projektem. w przypadku zmiennego poziomu posadowienia, część fundamentu należy wyko-
nać jako schodkową. 
5.2. Stan podłoża gruntowego.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy dokonać odbioru podłoża. W czasie od wy-
konywania wykopu przed przystąpieniem do robót fundamentowych mogą wystąpić zmiany w zawilgoceniu, a przy 
gruntach spoistych, uplastycznieniu podłoża na skutek opadów atmosferycznych lub niekontrolowanego napływu wód 
gruntowych. 

Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie z udziałem Inspektora nadzoru, autora dokumentacji geotechnicz-
nej a w trudniejszych przypadkach także i projektanta konstrukcji.

Sprawdzenie głębokości należy przeprowadzić na głębokości 1m od poziomu posadowienia. W przypadku gdy wła-
ściwości geotechniczne warstwy nie odpowiadają warunkom projektu należy zlecić wykonanie badań laboratoryjnych.

Protokół odbioru zawiera postanowienia komisji. Jest to zgodność z założeniami projektowymi lub zastrzeżenia. 
W tym przypadku do dalszych robót można przystąpić po weryfikacji i aktualizacji dokumentacji projektowej. 
5.3. Deskowania.

Właściwe zaprojektowanie deskowań jest ważnym elementem warunkującym jakość wykonania elementów kon-
strukcji żelbetowych. Prawidłowe zaprojektowanie uwzględnia wymagania konstrukcyjne, instalacyjne i technologicz-
ne występujące w fazie wykonywania fundamentów. 

W dokumentacji deskowań systemowych przedstawionej przez podwykonawcę lub wykonawcę powinny znaleźć 
się wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót żelbetowych 
zgodnych z założeniami projektowymi. 

Ustawienie deskowań należy prowadzić pod bieżącym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynności jak:
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- wytyczenie osi głównych budynku
- sprawdzenie rzędnych dna wykopu
- sprawdzenie po ułożeniu betonu podkładowego, wszystkich rzędnych posadowienia fundamentów
- wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku
Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia poszczególnych elementów desko-

wań winny uwzględnić sposób podawania masy betonowej.
5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wyma-
gania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
- Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy sprawdzić:

Położenie zbrojenia
Zgodność rzędnych z projektem
Czystość deskowania
Obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą ilość otuliny

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypad-
ku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny spustowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
-  Przy  wykonywaniu konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  technologicznej,  która  powinna 
uwzględniać następujące zalecenia – w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpo-
średnio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm zagęsz-
czając wibratorami wgłębnymi.

Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości drgań min. 6000 drgań na minutę z buławami o  średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.
 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jedna-

kowymi drganiami na całej długości
- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 

do 60 sekund.
- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m 

w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.5. Przerwy w betonowaniu.
- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem kon-
strukcji.
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne usytuowanie taśm łącznikowych należy 
wykonać zgodnie z projektem. 
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- Elementy łącznikowe przewidziane w projekcie (pręty, taśmy) umieścić i ustabilizować zgodnie ze szczegółami kon-
strukcyjnymi.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez:
- Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cemen-
towego
- Obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zapra-
wy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
- Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura jest wyższa niż 20oC 
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wi-
bratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki umożliwia-

jące uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przy-
padkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz za-
pewniania mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulew-

nego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres po-

zwalający na uzyskanie wytrzymałości w konstrukcjach co najmniej 20MPa. Uzyskanie tej wytrzymałości powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć dzia-
łania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnacja betonu.
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu:
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie dużych powierzchni betonowych lekkimi osłona-

mi wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznie-
niem.

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +15oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowa-
nia rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (poprzez zraszanie min. 3 razy 
na dobę).

- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton będzie się łączył z następ-
ną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowa-
nej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości wykonania fundamentów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Warunkiem uznania za prawidłowe wykonanie robót 
jest zgodność z dokumentacją projektową z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w ramach tolerancji wymiarów 
i obsługi geodezyjnej. 

Sprawdzeniu podlega:
- usytuowanie fundamentów w planie
- wymiary fundamentów, usytuowanie przejść i przebić
- rzędne wysokościowe
- wytyczenie osi konstrukcji
- zgodność jakości materiałów z wymaganą charakterystyką wytrzymałościową
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10mm. Dopusz-

czalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe 
niż ±15mm. 

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką  obmiarową jest  m3 (metr  sześcienny)  wykonywanych  fundamentów żelbetowych z  uwzględnieniem 
wszystkich czynników cenotwórczych składających się na uzyskanie jego średniej wartości.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Spełnienie jednocześnie wszystkich warunków wymienionych w p.6 jest podstawą dokonania pełnego odbioru ro-

bót fundamentowych. Przy niespełnieniu jakiegoś z warunków odbioru, należy zaznaczyć w protokole odbiorczym za-
kres niezgodności i jego wpływ na dalsze roboty. Ewentualne wykonanie dodatkowych opracowań projektowych lub 
ekspertyz  podejmuje komisja odbiorcza dokonując wpisu w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena obejmuje:
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- wykonanie deskowania
- ułożenie zbrojenia
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z wykonaniem projektowanych otworów,  zabetono-

waniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
- pielęgnację betonu
- rozbiórką deskowania i rusztowań.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania o kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement, Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy.
PN-63/B-06250 Beton zwykły.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne. Metody weryfikacji zgodności wymia-

rowej dla realizacji zadań geodezyjnych i pomiarowych.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45320000-6
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

SST 005
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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 1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz izolacji termicznych fundamentów, ścian funda-
mentowych, posadzek na gruncie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-

nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie izolacji termicznych i hydroizolacji wyko-

nywanych na fundamentach, ścianach fundamentowych, posadzek na gruncie oraz dachu.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie spo-

sobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania izolacji oraz ich odbiorów.
Zakres prac łącznie z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi:
Wykonanie izolacji termicznej,
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-

mi podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
Środek gruntujący  – materiał  nanoszony  na podłoże  celem regulacji  (wyrównania,  redukcji)  nasiąkliwości  lub 

zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła mocowany w formie płyt na ścia-

nach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-
ne”.
2.2. Rodzaje materiałów 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  polskich, 

2.3. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna ścian fundamentowych:
– polistyren ekstrudowany – styrodur – gr. 15 cm
Izolacja termiczna ścian budynku (pustak ceramiczny POROTHERM gr. 25cm)
– styropian Fasada 70-040  gr. 15 cm
Izolacja termiczna stropu nad parterem
– wełna mineralna ISOVER – gr 25 cm
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Izolacja termiczna posadzki na gruncie:
– styropian EPS 100-038 – gr 10 cm

2.4. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe

Izolacja pionowa ścian fundamentowych: 
- zastosować podkład gruntujący np. SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
- hydroizolacja np. 2x SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA
- mata drenująca np. ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS

Izolacja pozioma posadzki na gruncie:
- zastosować środek do uszczelniania betonu PENETRON PLUS.

Izolacja fundamentów:
- papa podkładowa zgrzewalna np. FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
- izolacja pozioma na wysokości 30 cm nad ziemią w ścianach zewnętrznych

Izolacja w posadzce:
- folia PE
- dodatkowo w pomieszczeniach „mokrych” – folia w płynie

2.5. Materiały izolacyjne.
Do izolowania ścian fundamentowych, przegród pionowych zewnętrznych, należy stosować materiały wskazane 

w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” .
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 

wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:
- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów wąsko- i szerokoprzestrzennych,
- sprzętu do transportu pomocniczego,
- sprzętu podstawowego do wykonywania izolacji
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania emulsji roboczych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport prefabrykatów.
Transport zewnętrzny.
Elementy  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzenia-

mi.
4.3. Transport i składowanie materiałów. 
Transport materiałów do wykonania powłok izolacyjnych nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie mate-
riałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minuso-
wymi temperaturami. Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych należy transportować w pozycji 
leżącej, otworem wlewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te moż-
na przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki. 
Należy przestrzegać umieszczonych na opakowaniach znaków ostrzegawczych.

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

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków należy przestrze-
gać następujących wymagań ogólnych:

-izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej,
-izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 

gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
- izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw,
- rodzaj i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych należy każdorazowo projektować biorąc pod uwagę istnie-

jące warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia budynku
oraz  uwzględniając poziom posadowienia,
- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona 

w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację,
- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w spo-

sób powodujący ich destrukcję,
- miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wy-

kluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,
- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawi-

dłowe ułożenie, tzn.:
- po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hy-

droizolacyjnych,
- w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji stosowania poszczególnych materiałów izolacyj-

nych,
- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie zabezpieczenia np. spe-

cjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania.
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5.3. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe budynków wykonuje się wówczas, jeżeli budynek jest posadowiony powyżej zwiercia-

dła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków przewidziane są następujące grupy 

wyrobów:
- masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,
- papy asfaltowe,
- folie z tworzyw sztucznych.
Odrębną grupą wyrobów przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji poziomych, zabez-

pieczających przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu, są preparaty iniekcyjne.
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych części podziemnych budynków są następujące:
- w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie  dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni 

takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża po winny być dodatkowo uszczelniane 

w miejscach zamocowań,
Folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami mogą być traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w przy-

padku  zapewnienia  szczelności  na  zakładach  tych  folii,  skutecznego  uszczelnienia  krawędzi  poziomej  folii  na  po-
wierzchni ściany, rozwiązania uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; 
jeżeli brak szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować  jedynie jako dodatkowe warstwy 
drenażowe.
5.4. Wymagania dotycz  ą  ce izolacji wodochronnych  

Izolacje wodochronne budynków są wykonywane w dwóch przypadkach:
1. jeżeli  budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych 

i uwarstwionych,
2. jeżeli fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 

gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.
Do wykonywania izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są przewidziane następujące grupy wyro-

bów:
- laminaty z mas hydroizolacyjnych,
- papy asfaltowe,
- folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,
- powłokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,
- preparaty na bazie cementu penetrujące w głąb podłoża.
Wymagania szczegółowe w zakresie izolacji wodochronnych części podziemnych budynków są następujące:
- izolacja wodochronna z wyrobów rolowych i laminatów powinna być wykonywana od strony parcia wody na 

przegrodę; izolacja wodochronna z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu może być wykonywana zarówno od stro-
ny parcia wody, jak też od strony przeciwnej, jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i po-
twierdzone wynikami badań laboratoryjnych,

- w przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła  wody gruntowej, w trakcie trwania 
robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej o 30cm poniżej poziomu wykonywanej 
izolacji -do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową,

- ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na podkła-
dach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,
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- wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu 30 cm wyższego niż najwyższy przewidywany poziom 
występowania wody gruntowej,

- powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że kra-
wędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po 
izolacji,

- w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu szczel-
ności połączenia,

- przejście rur przez izolację wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych.
5.5. Wykonanie podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

Podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków powinny spełniać następu-
jące wymagania:

- powinny być nieodkształcalne i  przenosić wszystkie działające obciążenia, izolacje przeciwwilgociowe i  wodo-
chronne części podziemnych budynków mogą być wykonywane na podłożach: betonowym, z cegły ceramicznej pełnej, 
klinkierowej i betonowej; nie zaleca się wykonywania murów części podziemnych budynków oraz cokołów do wysoko-
ści 0,5 m ponad poziom przylegającego terenu z cegieł dziurawek, cegieł kratówek i pustaków ceramicznych, z cegły 
wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego,

- w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować min. następujące klasy betonu:
- przy izolacjach z materiałów bitumicznych B7,5,
- przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,
- przy izolacjach z laminatów z tworzyw sztucznych B 20,
- przy izolacjach z powłok na bazie cementu oraz w przypadku preparatów penetrujących B20,
- cegła ceramiczna powinna mieć średnią wytrzymałość nie niższą niż 15MPa, zaś mur z cegły powinien być wyko-

nany na zaprawie cementowej; zalecane jest przygotowanie powierzchni murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodo-
chronnej zgodnie ze wskazaniami producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagrunto-
wanie powierzchniowe itp.,

- powierzchnia podłoża powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylo-
na,

- naroża powierzchni izolowanych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub sfazo-
wane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi,

- wysuszone podłoże (do wilgotności nie przekraczającej 5%), przewidziane do wykonania izolacji
  wodochronnej metodą klejenia, należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakłada-

nej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumów,
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilżone wodą - pod izolacje na bazie cementu,
- roboty hydroizolacyjne można rozpocząć, jeśli powłoka gruntująca jest równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazu-

je dobrą przyczepność do podłoża,
- do gruntowania betonu wykonanego na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów zawierających 

rozpuszczalniki.
5.6. Wymagania dotycz  ą  ce wbudowywania poszczególnych wyrobów hydroizolacyjnych  

Izolacje z mas hydroizolacyjnych
Z mas hydroizolacyjnych możliwe jest wykonywane zarówno izolacji przeciwwilgociowych, jak też izolacji wodo-

chronnych.  Zależy  to  od właściwości  stosowanych wyrobów,  głównie  zaś  od  wodoszczelności  powłoki  wykonanej 
z masy hydroizolacyjnej.
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Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych
Powłoki przeciwwilgociowe są wykonywane z następujących wyrobów:
- z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,
- z mas polimerowych.
Przeciwwilgociowe powłoki bezspoinowe są wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni części podziemnej 

budynku przed okresowym działaniem wody opadowej wnikającej w głąb gruntu przepuszczalnego i mogą być stoso-
wane tylko od strony zewnętrznej fundamentów.

Powłoki bezspoinowe nie stanowią  izolacji  wodochronnej w przypadku występowania parcia hydrostatycznego 
wody lub w przypadku dłuższego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie nieprzepuszczalnym.

Powłoki  bezspoinowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  lub  instrukcją  producenta.  Liczba  nakładanych 
warstw powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych 
warstw nie mniejsza niż 2 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych
Powłokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne mogą być wykonywane z następujących wyrobów:
- z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże,
- z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże,
- z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podłoże.
Izolacje powłokowe powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne bezpośrednio na 

obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, 
np. w aprobatach technicznych.

Przy wykonywaniu izolacji powłokowej należy:
- przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta,
- sukcesywnie nanieść poszczególne warstwy powłoki, zgodnie z instrukcją producenta.

Izolacje z laminatów wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatów z mas hydroizolacyjnych mogą być wykonywane:
- z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubości 2,5 mm, 3,0 mm, 4 mm lub większej, 

z wkładką zbrojącą z tkanin lub włókninnie podlegających korozji biologicznej,
- z mas bitumiczno-mineralnych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin,
- z mas cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin,
- z mas polimerowo-cementowych z wkładką zbrojącą z tkanin lub włóknin.
Laminaty mogą być stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku laminatów z mas asfalto-

wych i asfaltowo-polimerowych mogą być nanoszone również na powierzchnię izolacji z papy. Dobór układu warstw 
jest zależny od wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody oraz od właściwości konkretnego laminatu 
w tym zakresie.

Laminaty są wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne. Technologia 
wykonania laminatu polega na wtopieniu w masę jw. wkładki zbrojącej i dokładne pokrycie jej włókien masą, tak aby 
nie był widoczny na  powierzchni rysunek włókien.

Nie należy wykonywać laminatów z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco – ze względu na wysoką podat-
ność takiego rozwiązania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Wyjątek od tego zalecenia stano-
wią laminaty wykonane z mas asfaltowych na gorąco ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w doku-
mentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych
Odrębną grupę wyrobów stanowią preparaty penetrujące w głąb betonu i tworzące izolację w betonie metodą 

krystalizacji wgłębnej.
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Przy wykonywaniu izolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:
- przygotować podłoże zgodnie z instrukcją producenta, nanosząc preparaty na mokre podłoże,
- sukcesywnie nanieść preparat, zgodnie z instrukcją producenta; preparat po naniesieniu może nie pozostawiać 

na powierzchni warstwy powłoki, ale nawet gdy taka powłoka istnieje, nie pełni ona funkcji jedynej warstwy hydroizo-
lacyjnej – izolacją właściwą jest preparat krystalizujący w porach betonu pod wpływem znajdującej się w nich wilgoci.

Izolacje z pap asfaltowych
Izolacje z pap asfaltowych w zależności od rodzaju zastosowanej papy oraz ilości warstw mogą być stosowane jako 

izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie podanymi niżej wymaganiami:
- izolację z papy należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C,
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10cm; należy je   wykonywać 

zgodnie z kierunkiem spływu wody,
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpo-

wiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o ½ szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza 
itd.,

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji 
wodochronnej, 

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C  do80°C,
- izolacje wodochronne części podziemnych budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płasz-

czyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są przeznaczone 

do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzch-
ni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej -należy przestrzegać następują-
cych zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styro-
pianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia,

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast  docisnąć do ogrzewanego podłoża 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych należy przestrzegać dodatkowo następujących zasad:
- powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie papy do 

podłoża,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
- jest możliwe stosowanie pap samoprzylepnych w układach z papami klejonymi na gorąco (np. metoda zgrzewa-

nia); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, 
gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia 
warstw wierzchnich.

Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
Izolacje wodochronne z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane są jako:
- dodatkowe warstwy drenażowe - folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami  jedno- lub dwustronnymi,
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- izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubości 0,3 mm,
- izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubości 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC: gładkie i tłoczone, membra-

ny EPDM.
Wyroby te mogą być:
- klejone do podłoża,
- zgrzewane,
- mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowań.
- Folie PVC ze spodnią warstwą bitumoodporną mogą być układane bezpośrednio na izolacji papowej.
Zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanonu lub tetrahydrofuranu) albo specjal-

nych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelnić tzw. upłynnioną folią. Dopuszcza się łączenie folii na zakładach 
metodą zgrzewania.

Mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części zakładu, 
wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu do 
warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią łączników mocujących. Nie należy kleić 
zakładu nad łącznikami mocującymi.

Poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą wulkanizacji 
lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta.

Folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, fabrycznie połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi, stanowią 
dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą.

Wyroby do stopowania przecieków wody
Do czasowej likwidacji przecieków wody występujących w wyniku pękania powierzchni betonowych służą tzw. pre-

paraty stopujące przecieki wody. Wyroby te są produkowane na bazie cementów szybkowiążących  i  dostarczane 
w postaci sypkiej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia metodą stopowania przecieków wody należy:
- stosować odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wiązania jest reakcją egzotermiczną, związaną 

z wydzielaniem dużej ilości ciepła,
- po zmieszaniu z wodą wcisnąć preparat w mokrą szczelinę w murze i przy trzymać przez kilkanaście sekund,
- po zatrzymaniu przecieków wody zabezpieczyć powierzchnię dodatkową warstwą hydroizolacyjną
- wyroby służą jedynie do czasowej likwidacji wycieków wody.
- Uszczelnienia powinny być wykonywane bezpośrednio na obiekcie przez brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna być zgodna z instrukcją producenta.

5.7. Ocieplenie ścian:
a) Przygotowanie podłoża
- Podłoże pod izolacją musi być gładkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Wszelkie podłoża mineralne przed stosowa-

niem membrany izolacyjnej muszą być zagruntowane gruntem bitumicznym ( emulsja bitumiczna ), zgodnie z jego in-
strukcją stosowania.

- Przed naniesieniem izolacji bitumicznej powłokowej należy się upewnić, że powłoka gruntująca jest wyschnięta, 
stwardniała i ma jednolity czarny kolor.

- Dodatkowo należy sprawdzić przyczepność powłoki gruntującej.
b) Wykonanie robót
- Przykleić warstwę polistyrenu ekstrudowanego gr. 6 cm (elastyczna masa bitumiczna)
- Ułożyć warstwę folii kubełkowej
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- Po zakończeniu prac izolacyjnych wykopy muszą być zasypane w ciągu 72 godzin. Do zasypania wykopu używać 
tylko piasku, drobnoziarnistej pospółki lub innego drobnoziarnistego materiału. Wykopy zasypywać i zagęszczać war-
stwami grubości 30 cm.

c) Kontrola robót
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje :
- sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
- zużycie materiału
- ocena wizualna stanu nawierzchni

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom powinny podlegać materia-
ły, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża.. Wszystkie wymienione materiały muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w doku-
mentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgod-
ności, stwierdzającą zgodność własności technicznych  z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie podłoży powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót przygoto-
wawczych i wstępnych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubyt-
ków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach  i kierunkach 2-me-
trową łatę, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych poprzez dokona-
nie pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
- Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do dziennika budowy i ak-

ceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót.

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych z dokumentacją pro-
jektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania  wywiera wpływ na prawidłowość dal-
szych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
warstwy izolacyjnej oraz innych robót „zanikających".
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wyko-
nanych warstw izolacyjnych a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powyko-
nawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót 

i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych niecki basenowej i pomieszczeń mokrych powinien 

obejmować:
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w róż-

nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomierzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 
1mm, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubość warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 

podstawie zużycia materiału izolacyjnego). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i opisane 

w dzienniku budowy lub protokole. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych. 

Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania: 
cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd, 
na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek właściwej  przyczepność), 

grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej (mierzone  łatą długości 2m) 

nie powinno być większe ni. 3mm na długości łaty i nie większe ni. 5mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu oraz  całkowicie materiałem 
wskazanym w projekcie, taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Określa  się  w m² na podstawie  projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne” .
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu.

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementem ulęgającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem właściwych robót izolacyjnych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 

pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia 
do robót izolacyjnych. Jeżeli chociaż. jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających 
zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem od-
bioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbio-
rem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), ja-
kości i zgodności z dokumentacją projektowa. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i termi-
ny powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywa-
nych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwaran-
cyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelności elementów z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.4. „Odbiór  ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  Przed upływem okresu gwarancyj-
nego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Cena 1m/ 1m2  kompletnej  izolacji przegrody obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie izolacji przegrody.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

− PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
− BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
− Instrukcje producentów 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223500-1
ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE

SST 006
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji: rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji i elementów betonowych zagospodarowania terenu. 
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji be-
tonowych i żelbetowych w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie robót związanych z:

przygotowaniem i dostawą mieszanki betonowej
wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem
układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej
pielęgnacja betonu
Podbetonów-Warstwy grubości 10 cm wykonane z masy betonowej układanej pod fundamentami na dnie 

wykopów.
Ław fundamentowych betonowych
Ścian fundamentowych betonowych (lub z bloczków betonowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  Ogólną Specyfikacją 

Techniczną, a także podanymi poniżej:
- klasa ekspozycji określa warunki środowiska w jakich pozostaje wbudowany element
- klasa betonu C20/25

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środo-
wiska.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Beton zwykły.

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy związane PN-75/C-04630.
Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód mineralnych, ze 

studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest uży-
cie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
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- nie zawierać domieszek organicznych
- posiadać frakcje o różnych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25÷0.5mm, piasek   
   średnioziarnisty 0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych
- posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 najmniej-

szego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2mm.

Cement portlandzki   [ PN-B-3000:1990]  
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie należy stosować cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.
- Cement portlandzki marki „25” do betonów B7.5 ÷ B15, Cement portlandzki marki „35” do betonów B20 ÷ B35.
Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia cementu, dla 

której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie.

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg 
PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

– oznaczenie   
– nazwa wytwórni i miejscowości 
– masa worka z cementem
– data wysyłki
– termin trwałości cementu.
Świadectwo jakości cementu – każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu - każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru.
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu - cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 

badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PNB-
30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy,  dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
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– W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
– dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścia-
nach)

– Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i za-
nieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być uży-
ty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób umożli-

wiający jej łatwe rozróżnienie.

2.3. Stal zbrojeniowa [PN-82/H-93215]
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.
Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej;
- Klasa A-I, gatunek St3SX-b
- Klasa A-III, gatunek B500SP
Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.
Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojony okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i  prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 m ,zaś 0,7 m dla prę-

tów u większych średnicach.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wy-

miarów i gatunków.
2.4. Materiały pomocnicze.

Deskowania
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność 

i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji  monolitycznych (ław fundamentowych,  podciągów 
itp). Dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 3,0m deskowania powinny być wykonane z odwrotną strzałką robo-
czą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. Wielkość odwrotnej strzałki ugięcia nie może być mniejsza od maksy-
malnego przewidzianego ugięcia elementu przy obciążeniu całkowitym.

Rusztowania
Rusztowania ramowe (np. typ „warszawskie”) należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. 

Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie. Montaż po-
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winien odbywać  się  pod nadzorem uprawnionej  osoby.  Odbiór ustawionego rusztowania  powinien być dokonany 
przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Szczegółowe wymagania.

Sprzęt do wykonywania robót: betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty; szpadle; drągi stalowe; młotki; mło-
ty, kliny; taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), stół zbrojarski, prościarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów – ręcz-
ne i mechaniczne, zbiornik na wodę.

Stan  techniczny  użytego  sprzętu  musi  gwarantować  wykonanie  zamówienia  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną
i zasadami bhp.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.1. Ogólne zasady transportu mieszanki betonowej.
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej
- opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
- wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mie-

szankę betonowa o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu za-
gęszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w sto-
sunku do założonej receptura, może wynosić ± l cm przy stosowaniu stożka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności prze-

ładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być 

łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cieżarowych jest niedopuszczalne.
- Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). ilość "gruszek" 

należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu tward-
nienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C
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4.3. Transport za pomoca urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką.
- Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ja w czasie jazdy powi-

nien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli 
jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

- Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki 
odbywa sie pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest trans-
portowana na miejsce jej ułożenia.

-  Przy  transporcie  mieszanki  betonowej  w  zależności  od  rodzajów  środków  transportowych,  temperatury
i czasu transportu zaleca sie przyjmować następujące odległości:

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od   wilgotnej 
do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej  
  urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej 
  bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie trans-

portu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Zalecenia ogólne
- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dzienni-

ka budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
- Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korek-

tę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się sto-

sowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy 
niż 2minuty.

- Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnia-

nie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 
wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylo-
cie.

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni ,na którą spada. W przy-
padku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy w funda-
mentach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośred-
nio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stoso-
wać belki wibracyjne.

Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie więk-

szej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami 
wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią 
i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 fi. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania 
powierzchni betonu 

płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien  wynosić od 30 

do 60 sekund.
Deskowanie
Deskowanie wykonać metodą tradycyjną lub deskowaniem systemowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

dokładność jego wykonania celem zapewnienia powierzchni architektonicznej betonu po rozszalowaniu.
Przerwy w betonowaniu
- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.
- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prost-

szych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
  naprężeń głównych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do  
   połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego    szkliwa ce-

mentowego,
-obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do za-

prawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po-
winno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 
jest wyższa niż 20°C. to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygoto-

wanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpie-
czeństwa pracy.

Pobranie próbek i badanie
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Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru  wszystkich wyników badań doty-
czących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych za-
biegów technologicznych.

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu,
- badanie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji w betonie architektonicznym.

5.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
Temperatura otoczenia

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując  warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątko-
wych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, 
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego ele-
mentu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulew-

nego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres po-

zwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warun-

kach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działa-

nia organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.3. Pielęgnacja betonu.

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczel-

nymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z na-
stępną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielę-
gnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu  przez  beton wytrzymałości  rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych (zgodnie  z  normą PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.4. Wykańczanie powierzchni betonu.

Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przeło-

mów i  wybrzuszeń ponad powierzchnię,
- pęknięcia są niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

wg PT. 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zgodna z PT, a po-

wierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
-  równość gorszej powierzchni  ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-l0260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
W miejscach gdzie projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych - betonu architekto-

nicznego, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po ro-

zebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzu-
cić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w pro-
jekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości 
w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania obmia-
rów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetar-
gowej przedmiar robót.
6.2. Szczegółowe wymagania

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

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- Odbiór ułożonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wpi-

sem w Dz. Budowy o zgodności z projektem.
- Prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie
- Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów.
- Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, 

rysy). Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a 
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w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju da-
nego elementu.

- Otuliny betonowej zbrojenia – min. 2cm.
- Zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z dopuszczalnymi.

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm]
Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od
projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokości
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy
sprawdzeniu
łatą długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów

5
20

5
15

±4
±8

±20
±8
±5

6.3. Wymagania ogólne.
- Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betono-

wej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.
- Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczna kontrole dla bieżącego ustalania:

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
- dozowania składników mieszanki betonowej,
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
- cech wytrzymałościowych betonu,
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 

obciążenia konstrukcji.
- Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być 
   dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.
- Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych  
   warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
- Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod 
  fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 
  odbiorca.
- W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować  
  wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu.
- Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli  
   jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
   badania przewidziane norma państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne  
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   badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych.
- Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badan betonu 
   przewidzianych planem kontroli.

6.4. Kontrola jakości składników betonu.
Cement:
- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości 
   na ściskanie,
-  cement  nie  musi  być  badany,  z  wyjątkiem  cech  podanych  wyżej,  jeżeli  jest  przechowywany  zgodnie

   z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez 
  cementownie.
- W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania  
  betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich  
   norm.
- Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu 
   wykonanego z tego cementu.
Kruszywo:
- dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepełnych wg polskiej 

normy obejmującym oznaczenia:
- składu ziarnowego,
- kształtu ziaren,
- zawartości pyłów mineralnych,
- zawartości zanieczyszczeń obcych,

- w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, 
użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że 

mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów,
- bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub grubego) na-

leży przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.
- Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Nie na-

leży badać wody wodociągowej.
Domieszki:
- każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
- domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a ponadtobarwę, 

stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności.
6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu
- Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco.
- W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być 
  prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.
- Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie:
- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej   
   temperatury,
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne.
6.6. Kontrola jakości mieszanki betonowej
- Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejsza 
   niż 2 razy na każdą zmianę robocza.
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- Różnica pomiędzy przyjęta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili układania mieszanki nie 
powinna być większa niż:

- ± 1 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
- ± 2 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,

- ± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
- Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych, lub zbliżonych 

do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczona mie-
szankę betonowa o wymaganej szczelności. Miara tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.

6.7. Kontrola wytrzymałości betonu na sciskanie
- Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Rt próbek pobranych z danej partii betonu 

przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie 
może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m² betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partie 
betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, 
po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma pań-
stwową.

- Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać wy-
magana wytrzymałość, to należy ja sprawdzić po 28 dniach.

- Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku wcześniejszym od 28 dni - wg 
polskiej normy.

6.8. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu
- Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polska norma.
- Badania należy przeprowadzać na próbkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza się badania na-

siąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.
6.9. Kontrola przepuszczalności wody przez beton
Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych w laboratorium przed 

rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu, a także przy zmianie składników betonu i sposobu jego

wykonywania.
Dopuszcza się badanie przepuszczalności na próbkach wyciętych z konstrukcji pod
warunkiem, że nie powoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu.
6.10. Dokumentacja z kontroli jakości betonu
- Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
- Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy
   atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych
  do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),
- okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu.
- Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz 

sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT.
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania obmia-

rów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetar-
gowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową są m³ i m²
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  obmiarów  zaaprobowanych  przez  Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.

Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy obowiązany jest przedstawić:
- rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania 

budowy,
- dziennik budowy,
- protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie z normami 

PN- EN 12350 i PN-EN 12390
- atesty dostarczonych materiałów ( w szczególności cementu) zgodnie z normą PN-EN 197-1 CEM I 32,5R
- protokóły badań materiału,
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji,
- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)

8.3. Odbiór końcowy deskowań.
Odbiór deskowań
- Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje wymienione wyżej oraz dziennik 
  wykonywania deskowań, jeżeli taki był prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy 
  dotyczące danego rodzaju deskowania.
- Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 
  inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
  techniczny albo innym równorzędnym 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 być dokonywana pośrednio na podstawie 
  zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
   producentów.
- Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania),
- szczelność deskowania,
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
- Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm,
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- 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,
Ocena wykonania deskowań
- W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
  deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.
- W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość 
  jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno 
  być rozebrane oraz wykonane ponownie.
- Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być 
  potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Dokumentacja z odbioru i ocena jakości wykonania zbrojenia
- Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 
  rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu,
  stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
- Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:
- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
- Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
  dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.
Odbiór końcowy elementów betonowych i żelbetowych
- Dokumenty stanowiące podstawę odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy 

zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze,
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robót (je2eli takie były prowadzone) i dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,
- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.
- Badanie konstrukcji
Niezależnie od badan wymienionych wyżej przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna 
być poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otwo-

rów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części
   zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli
   w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie
   uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin 
   powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badan,
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- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.
  Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych    
  raków nie była większa ni2 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach  
  cienkościennych nie więcej ni2 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej ni2 5 % przekroju danego   
  elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i
położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej
normie.
- Ocena wykonanych konstrukcji
- Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za  
  zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badan da wynik  
  ujemny, odbierana konstrukcje bądź określona jej cześć należy uznać za niezgodna z wymaganiami   
  niniejszych warunków.
- Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione doponownego 
  badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojeniado wymagań  
  zgodnych z niniejszymi warunkami.
- W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi    w niniejszych wa-

runkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne   
z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
- Konstrukcja lub jej cześć zagrażajaca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i  przedsta-

wiona do badan.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Ustalenia szczegółowe

Płaci się za ustaloną ilość m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków 
przetargowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
Instrukcja ITB  431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Część A Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Instrukcja ITB 282/95 Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur.

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami.
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[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223500-1
ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE ZBROJENIE

SST 007
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kon-
strukcji betonowych i żelbetowych w budynku remizy OSP
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji i elementów betonowych i żelbetowych w projektowanym budynku
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji be-
tonowych i żelbetowych w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie robót związanych z:

- przygotowaniem i dostawą mieszanki betonowej,
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem,
- układanie zbrojenia,
 -układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu.
Podmiotowe czynności mają na celu wykonanie:

Ławy, stopy fundamentowe betonowe
Ławy betonowe wykonane z masy betonowej C20/25, zbrojone prętami 4Ø16 ze stali B500SP powiązanymi strze-

mionami z prętów Ø8 ze stali ST3SX w rozstawie co 25cm. Ławy należy posadowić na warstwie chudego betonu.

Wieńce żelbetowe
Wieńce  żelbetowe  wykonane  z  masy  betonowej  C20/25,  zbrojony  podłużnie  czterema  prętami  Ø12 mm 

ze stali B500SP powiązanymi strzemionami z prętów Ø8 mm ze stali St3SX w rozstawie co 20cm. 

Płyty żelbetowe stropowe
Płyta żelbetowa stropowa gr 15 cm wykonana z masy betonowej C20/25, zbrojona prętami Ø10 i 12mm ze stali 

B500SP w rozstawie co 15 i 20 cm zbrojenie główne dołem, zbrojenie podporowe Ø10mm ze stali B500SP w rozstawie 
co 20 cm górą. Wg projektu konstrukcji.

Nadproża żelbetowe
Nadproża żelbetowe o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi, wykonane z masy betonowej C20/25, 

zbrojenie prętami 2×Ø12 dołem i górą (wg rysunków konstrukcji) powiązanymi strzemionami z prętów ø8mm ze stali 
St3SX w rozstawie wg rysunków konstrukcji. 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  Ogólną Specyfikacją 

Techniczną

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
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zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środo-
wiska.

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Beton zwykły

Woda [ PN-EN 1008:2004]- normy związane PN-75/C-04630.
Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód mineralnych, ze 

studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest uży-
cie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
- posiadać frakcje o różnych wymiarach, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25÷0.5mm, piasek średnioziarnisty 

0.5÷1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0÷2.0mm.

Kruszywo mineralne do betonów [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych i pylastych
- posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3   
 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę  
 wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2mm.

Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
nie należy stosować cementu murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki.
Cement portlandzki marki „25” do betonów B 7.5 ÷ B 15, Cement portlandzki marki „35” do betonów B20 ÷ B35.-
Do każdej partii dostarczanego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia cementu, dla 

której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe 
rozróżnienie.

- Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg. Na workach powinien być umiesz-
czony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

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

- Świadectwo jakości cementu - każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
- Akceptowanie poszczególnych partii cementu - każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać ak-
ceptację Inspektora nadzoru.
- Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu - cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany ba-
daniom wg normy PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996 i  PN-EN 196-6:1997,  a wyniki  ocenione wg normy PNB-
30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy,  dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
- W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyte do betonu.

- Magazynowanie i okres składowania. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścia-
nach)

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

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

wiający jej łatwe rozróżnienie.
2.3. Stal zbrojeniowa   [PN-82/H-93215]  

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.
Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej;
- Klasa A-I, gatunek St3SX
- Klasa A-IIIN, gatunek B500SP

Własno  ś  ci mechaniczne i technologiczne stali.  
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów powinny  odpowiadać  wymaganiom podanym 

w PN-89/H-84023./06.

Wady powierzchniowe.
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojony okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich,
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- jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 m ,zaś 0,7 m dla prę-
tów u większych średnicach.

Stal zbrojeniowa powinna być  magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wy-
miarów i gatunków.
2.4. Materiały pomocnicze.

Deskowania
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność 

i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji  monolitycznych (ław fundamentowych,  podciągów 
itp.). Dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 3,0 m deskowania powinny być wykonane z odwrotną strzałką robo-
czą w stosunku do kierunku ugięcia deskowania. Wielkość odwrotnej strzałki ugięcia nie może być mniejsza od maksy-
malnego przewidzianego ugięcia elementu przy obciążeniu całkowitym.

Rusztowania
Rusztowania ramowe ( np. typ „warszawskie”) należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. 

Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie. Montaż po-
winien odbywać  się  pod nadzorem uprawnionej  osoby.  Odbiór ustawionego rusztowania  powinien być dokonany 
przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Roboty betonowe

Sprzęt do wykonywania robót: betoniarka bębnowa, sito do kruszywa, łopaty; szpadle; drągi stalowe; młotki; mło-
ty, kliny; taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), stół zbrojarski, prościarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów – ręcz-
ne i mechaniczne.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Stal zbrojeniowa powinna być  przewożona odpowiednimi i przystosowanymi do tego celu  środkami transportu, 

w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Użyte 
środki transportowe podlegają akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa powinna być  magazynowana pod zadaszenie 
w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
5.2. Wykonywanie zbrojenia.

Czysto  ść   powierzchni zbrojenia.  
- Pręty i walcówki przed ich użycie do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i bło-
ta. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać
- np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń . Czyszczenie prętów powinno być dokonywa-
ne metodami nie powodujący i zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
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- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia 
krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mecha-
nicznie.
- Haki, odgięcia prętów i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej z równoczesny za-
chowanie postanowień normy PN-91 /S-10042.

Monta  ż   zbrojenia  
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów.
- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betono-
wymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami robo-
czymi przez spawanie.
- Łączenie prętów należy wykonywać  zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia.
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękki ,spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać:
- w dwóch rzędach prętów skrajnych
- każde skrzyżowanie,
- co drugie w szachownicę.
- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, sty-
ki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna przekra-
czać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaski . Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym 
pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola jakości zbrojenia

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją Tech-
niczną oraz podany i powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetono-
waniem.

Badania stali na budowie
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. Z każdej partii należy po-

bierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona 
do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu stal badana może być użyta 
tylko za zezwolenie Inwestora.

Badania w czasie budowy
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidziany w Dokumentacji Pro-

jektowej i czy są zgodne ze świadectwa i jakości i protokołami odbiorczymi. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje 
się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką   i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz 
PN -63/B-06251.

Tolerancje wykonania
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr l. Dopusz-
czalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nic po-
winna przekraczać - 10mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie po-
winno przekraczać 3%. Różnice w rozstawie między pręta i główny i w belkach nie powinny przekraczać + 0.5cm. Róż-
nice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm.
6.2. Kontrola jakości betonu

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

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- Odbiór ułożonego w szalunkach zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wpi-

sem w Dz. Budowy o zgodności z projektem.
- Prawidłowości położenia budowli lub jej części w planie
- Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów.
- Jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, 

rysy). Łączna powierzchnia ew. raków i rys nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a 
w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju da-
nego elementu.

- Otuliny betonowej zbrojenia – min. 2cm.
- Zgodności odchyłek wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych z dopuszczalnymi.

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka [mm]
Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od
projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokości
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę
Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy
sprawdzeniu
łatą długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów

5
20

5
15

±4
±8

±20
±8
±5

6.3. Wymagania ogólne dla betonu
- Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.
- Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczna kontrole dla bieżącego ustalania:

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
- dozowania składników mieszanki betonowej,
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
- cech wytrzymałościowych betonu,
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- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obcią-
żenia konstrukcji.
- Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostoso-
wane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.
- Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach 
technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
- Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fizycznych, aku-
stycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.
- W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wy-
magane normami państwowymi właściwości betonu.
- Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości dostoso-
wany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane norma 
państwową i niniejszymi warunkami technicznymi oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawi-
dłowości przebiegu zabiegów technologicznych.
- Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem 
kontroli.
6.4. Kontrola jakości składników betonu

Cement:
- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na ściska-
nie,
- cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych wyżej, jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami 
norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownie.
- W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu przez 
sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm.
- Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego 
cementu.

Kruszywo:
- dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepełnych wg polskiej normy 
obejmującym oznaczenia:

- składu ziarnowego,
- kształtu ziaren,
- zawartości pyłów mineralnych,
- zawartości zanieczyszczeń obcych,

- w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego 
kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych 
kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów,
- bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub grubego) należy 
przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.
- Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Nie należy 
badać wody wodociągowej.

Domieszki:
- każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
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- domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a ponadto barwę, stan 
skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności.
6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu
- Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco.
- W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być prowadzona kontro-
la przebiegu tych procesów.
- Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie:

- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej temperatury,
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne.

6.6. Kontrola jakości mieszanki betonowej.
- Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejsza niż 2 razy na 
każdą zmianę robocza.
- Różnica pomiędzy przyjęta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowana w chwili układania mieszanki nie po-
winna być większa niż:

± 1 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
± 2 cm wg sto2ka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
± 20% ustalonej wartości wskaźnika - dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.

- Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych, lub zbliżonych do 
nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczona mieszan-
kę betonowa o wymaganej szczelności. Miara tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.
6.7. Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie.
- Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Rt próbek pobranych z danej partii betonu 
przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie 
może być mniejsza niż:
- 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partie betonu. Zmniejszenie 
liczby próbek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomier-
nie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma państwową.
- Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać wymaga-
na wytrzymałość, to należy ja sprawdzić po 28 dniach.
- Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badania wytrzymałości w wieku wcześniejszym od 28 dni - wg pol-
skiej normy.
6.8. Kontrola nasiąkliwości i mrozoodporności betonu.
- Betony o odpowiedniej marce mrozoodporności należy kontrolować zgodnie z polska norma.
- Badania należy przeprowadzać na próbkach z betonu przygotowanego laboratoryjnie; dopuszcza się badania nasiąkli-
wości na próbkach wyciętych z konstrukcji.
6.9. Kontrola przepuszczalności wody przez beton.

Badanie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach sporządzonych w laboratorium przed 
rozpoczęciem wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu, a tak2e przy zmianie składników betonu i sposobu jego wykonywania.

Dopuszcza się badanie przepuszczalności na próbkach wyciętych z konstrukcji pod warunkiem, że nie powoduje to 
obniżenia wodoszczelności obiektu.
6.10. Dokumentacja z kontroli jakości betonu.
- Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
- Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:
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- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, wo-
doszczelny) oraz inne niezbędne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),
- okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu.

-Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i 
warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania obmia-
rów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetar-
gowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Obmiaru należy dokonać zgodnie z załącznikiem graficznym oraz poniższym opisem:
- Beton oblicza się w metrach sześciennych.
- Stal w tonach.
- Szalunki oblicza się w metrach kwadratowych.
- Nie potrąca się z obmiaru otworów o objętości mniejszej niż 0,05 m³.
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach więk-

szych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór koncowy

Do odbioru końcowego robót betonowych i żelbetowych kierownik budowy obowiązany jest przedstawić:
- rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania 

budowy,
- dziennik budowy,
- protokoły (lub i ) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-

EN 12350 i PN-EN 12390
- atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu) zgodnie z normą PN-EN 197-1 CEM I 32,5R
- protokoły badań materiału,
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń konstrukcji,
- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.)

8.3. Odbiór końcowy deskowań

Odbiór deskowań
- Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje wymienione wyżej oraz dziennik wykonywania desko-
wań, jeżeli taki był prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju desko-
wania.
- Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych inwentaryzowanych po-
winny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzęd-
nym dowodem.
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- 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 być dokony-
wana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wysta-
wionych przez producentów.
- Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:

- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania),
- szczelność deskowania,
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

- Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
- 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,

Ocena wykonania deskowań
- W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowa-
nia i odnotować to w protokole z oceny deskowań.
- W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego defor-
macji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz 
wykonane ponownie.
- Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone 
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Dokumentacja z odbioru i ocena jakości wykonania zbrojenia
- Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery rysunków robo-
czych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia 
i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
- Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy:

- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

- Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym zbroje-
nie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy.

Odbiór końcowy elementów betonowych i Żelbetowych
- Dokumenty stanowiące podstawę odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy 
zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, '
- dzienniki robót (je2eli takie były prowadzone) i dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
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- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,
- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 

udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego.
- Badanie konstrukcji
Niezależnie od badan wymienionych wyżej przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana 
sprawdzeniu i ocenie:

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otwo-
rów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykona-
nia szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia 

budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie 
uznanych, odpowiednich pomiarów,

 - jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin po-
wierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badan,

prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 

była większa ni2 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej ni 21%. 
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej ni2 5 % przekroju danego elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub kon-
strukcji nie powinny być większe od podanych w polskiej normie.
- Ocena wykonanych konstrukcji

-  Jeżeli  badania dadzą wynik dodatni,  wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne 
z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badan da wynik ujemny, odbierana kon-
strukcje bądź określona jej cześć należy uznać za niezgodna z wymaganiami niniejszych warunków.

- Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione
do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do 

wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami.
- W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszych wa-

runkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i ni-
niejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu bu-
dowli lub jej części.

- Konstrukcja lub jej cześć zagra2ajaca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedsta-
wiona do badan.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Wymagania ogólne.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
9.2. Jednostka obmiarowa dla robót betonowych.

Płaci się za ustaloną ilość m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków 
przetargowych.
9.3. Jednostka obmiarowa dla robót zbrojarskich.

Jednostką obmiarową jest 1 kg (kilogram).
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali użytej na za-
kłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilo-
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ści materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumenta-
cji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek
Instrukcja ITB  431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A Roboty ziemne 

i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Instrukcja ITB 282/95 Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
ROBOTY MUROWE

SST 008
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru mu-
rów z pustaków ceramicznych występujących w ścianach nośnych i działowych budynku remizy OSP
1.2. Zakres stosowania SST.

Zgodnie z pkt. 1.2 SST 008 dla niniejszej inwestycji.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych projektowanego obiektu.

Ściany konstrukcyjne gr. 25 cm z pustaków ceramicznych systemu POROTHERM (Porotherm 25 P+W) 
Ściany wewnętrzne gr. 11,5 cm oraz działowe z pustaków ceramicznych (POROTHERM 11,5 P+W).

1.4. Określenia podstawowe.
Techniczną. Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej SA zgodne z obowiązującymi odpowied-

nimi normami i SST zawartymi w SST-00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-001.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót murowych 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w projekcie przez inne ma-
teriały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środo-
wiska.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Woda do zapraw.

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom  normy PN-EN 1008:2004. Najwłaściwsza wodą 
jest woda spożywcza, pozbawiona nadmiernej ilości związków mineralnych, czysta chemicznie i  biologicznie – bez 
związków organicznych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierają-
cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Pustaki ceramiczne.

POROTHERM P+W  
Wymiary: 250×373×238mm 
POROTHERM 11.5P+W  
Wymiary: 115×498×238mm

2.4. Zaprawy budowlane
Zaprawy budowlane do murów:
- zaprawy cementowe
- zaprawy cementowo-wapienne
- termoizolacyjna zaprawa murarska POROTHERM TM
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Zaprawa cementowa:
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane  zwykłe.
- Przygotowanie zapraw do robót murarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 

w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy murarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
-Do zaprawy cementowo-wapiennej  należy stosować cement portlandzki  według normy PN-B-19701;1997. Ce-

menty powszechnego użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowa-
nia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszo-
nego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w za-
leżności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Do zaprawy Porotherm TM należy stosować kruszywo perlit, czyli naturalną spienioną skałę pochodzenia wulka-
nicznego.

Zaprawy cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe.
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 

w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997.
- Cementy powszechnego użytku. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub po-

piołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszo-
nego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w za-
leżności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Z  aprawy ciepłochronne  
Przygotowanie gotowej zaprawy ciepłochronnej.
Do murowanie zewnętrznych ścian jednowarstwowych zalecane jest użycie gotowej zaprawy ciepłochronnej Poro-

therm TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjność 
cieplną muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność termiczną przegrody. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje 
również ewentualne skutki błędów wykonawczych. Można przygotowywać ją w betoniarce lub za pomocą ręcznego 
wolnoobrotowego mieszadła, trzymając się zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian zewnętrznych warstwowych z 
dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. 
Ważne jest, by zaprawa miała odpowiednią konsystencję. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gęstą 
trudno będzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby uszkodzić izolację przeciw-
wilgociową.
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3. SPRZĘT.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z nastę-

pującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,
- przenośnych zbiorników na wodę
- podstawowe narzędzia bezpośredniego użytku: kielnia, czerpaki do zaprawy, młotek murarski, pion, poziomica, 

łata murarska, sznur murarski, warstwomierz i kątowniki murarskie
- narzędzia i sprzęt pomocniczy: kastra murarska drewniana lub metalowa, taczki jednokołowe, taczki dwukołowe, 

rusztowania wewnętrzne.
- narzędzia i sprzęt do montażu elementów prefabrykowanych przeznaczone do rektyfikacji położenia elementów.

4. TRANSPORT
Transport materiałów ceramicznych w kontenerach, bezpośredni rozładunek ze środków transportu zewnętrznego 

na miejsce składowania przy obiekcie.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoce-
niem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-

czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport prefabrykatów obejmuje załadunek elementów na placu wytwórni, przewóz, wyładunek na placu skła-

dowym budowy, ewentualne podstawienie środka transportowego w strefę zasięgu żurawia kołowego i wykonanie 
tzw. montażu "z kół". Środki transportowe powinny być dostosowane do przewozu danego typu prefabrykatów

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne wykonania robót.

Wymagania ogólne:
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
- Mury nalewy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
- Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 

okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:
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- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami z PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wyma-
gania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 „Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawi-
zowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwy-
kłe”. Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokony-
wania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w spo-

sób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
Mury spoinowe Mury niespoinowe

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu:
- na wysokości 1m
-na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia  każdej  warstwy  od 
poziomu:

- na 1m długości
- na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia  górnej  warstwy  od 
poziomu:

- na 1m długości
- na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach:

- do 100cm
szerokość
wysokość
- ponad 100cm
szerokość
wysokość

+6, -3
+15, -1

+10, -5
+15, -10

+6, -3
+15, -10

+10, -5
+15, -10
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Podstawą dokonywania obmia-
rów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetar-
gowej przedmiar robót.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru.

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

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót

Odbioru robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy doty-

czących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne". 
9.2. Szczegółowe ustalenia 

Płaci się za wykonana i odebrana ilość m² powierzchni muru według skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen 
jednostkowych, które obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy, - dostarczenie materiałów i sprzętu
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Zgodnie z pkt. 10 SST 008 dla niniejszej inwestycji.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 12011-1997 r. cegły kratówki
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe – Projektowanie i obliczanie.
PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A - zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie 

ITB - 2005 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262100-2
MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ

SST 009
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową i eksploatacją rusztowań. Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym 
przy realizacji i odbiorze robót.
1.2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowa-
nej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych pro-
stych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe zadania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z:
- montażem rusztowania,
- eksploatacją rusztowania,
- demontażem rusztowania.

1.4. Określenia podstawowe.
Podstawowe określenia zostały podane w SST  001.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną ruszto-

wania (zawierającą instrukcję montażu i eksploatacji rusztowania, opracowaną przez producenta rusztowania), SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-
ne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.

Rusztowanie powinno posiadać:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

2.3. Rodzaje materiałów.
Zestawienie materiałów - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.

- Ustawienie i rozbiórkę rusztowania należy wykonać zgodnie ze wszystkimi wytycznymi i zaleceniami producenta, 
przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
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- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na ma-
teriały oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST 001„Wymagania ogólne”.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera pod wa-

runkiem zabezpieczenia przed deszczem lub mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki. 

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

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Dokumentacja robót.

Każde  rusztowanie  powinno  posiadać  dokumentację  techniczną  .Dokumentację  stanowi  instrukcja  montażu
i eksploatacji rusztowania opracowaną przez producenta rusztowania .Instrukcja powinna zawierać:

- dane producenta,
- system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne)
- zakres stosowania
- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych
- dopuszczalne wysokości rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla których nie ma konieczności
   wykonania dodatkowego projektu technicznego
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego
- ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie
- warunki i sposób montażu i demontażu rusztowania
- specyfikacja elementów systemowych
- wzór protokołu odbioru

5.3. Budowa i eksploatacja rusztowań. 
Rusztowania i pomosty robocze powinny:
- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi 

i niezbędnej ilości materiałów,
- mieć  stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,
- zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
- zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,
- mieć poręcz ochronną,
- mieć piony komunikacyjne - odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusz-

towania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.
Liczbę i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania 

lub w dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 
2,5kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji  rusztowania nie 
może przekraczać 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 
3m, a pomost roboczy umieszcza się wyżej niż 1,5 m ponad tę linię. W przypadku odsunięcia rusztowania od .ściany 
ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowania z elementów metalowych powinno być 
uziemione i mieć instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga 
zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
Rusztowania usytuowane w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny 

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 89  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowa-
nia balustrad. 
5.4. Przegląd rusztowania przed odbiorem.

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:
- sprawdzeniu stanu podłoża
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (należy sprawdzić wymiary rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych od-

chyłek)
- sprawdzeniu zakotwień (sprawdzenie należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instruk-

cją).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-001. „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór rusztowania.

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę.

Odbiór rusztowania polega na:
- sprawdzeniu pomostów roboczych i poręczy zabezpieczających przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie stabilności konstrukcji pod kątem dostosowania do przeniesienia obciążeń
- sprawdzenie pionów komunikacyjnych przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie urządzeń piorunochronnych przez pomiar oporności
- Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis winien określać w szczególności:
- użytkownika rusztowania
- przeznaczenie rusztowania
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem numeru telefonu
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowań
- datę przekazania rusztowania do użytkowania
- oporność uziomu
- terminy kolejnych przeglądów rusztowań

8.3. Eksploatacja, przeglądy, demontaż rusztowania.
Po przekazaniu rusztowania do użytkowania,  eksploatacja winna odbywać się zgodnie ze stosowną instrukcją. 

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby 
użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń
- jest prawidłowo zakotwione
- przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy.
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Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadzać konserwator rusztowań, 
majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania 
nie ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji rusztowania. Przeglądy doraźne należy 
przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagroże-
nie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Mogą być również zarządzane 
w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynności są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekado-
wym. Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę. Dostrzeżenie usterki 
powinny być usunięte po każdym przeglądzie, przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny 
jest kierownik budowy. Wyniki przeglądów dekadowych, codziennych i doraźnych powinny być zapisane w Dzienniku 
Budowy przez osoby dokonujące przeglądów. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demonta-
żem należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż 
rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z kon-
troli stanu technicznego rusztowania, dokonanej przed demontażem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-78/M-47900/00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wy-

magania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania 

oraz eksploatacja.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB 

wydanie III
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP dotyczące pracy na wysokości oraz na rusztowaniach- Rozporzą-

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (DZ. U. z 2003. Nr 47, poz.401)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261100-5
KONSTRUKCJE WIĘŹBY DREWNIANEJ

SST 010
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  więź-
by drewnianej w budynku remizy OSP
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż konstrukcji dachu oraz stropu drewnianego. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wyko-
nawstwem i wykończeniem konstrukcji i elementów drewnianych, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- impregnacja drewna
- wykonanie i montaż więźby dachowej
- montaż kratowych wiązarów dachowych
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykających się z nim 
- montaż odeskowania pełnego
- montaż kontrłat
- wykonanie podbitki
- wykonanie nawiewów wentylacyjnych w podbitce
- nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, okapu, szczyty itp.
- pozostałe prace pomocnicze

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  Ogólną Specyfikacją 

Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza spe-
cyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby dachowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne.
2.2. Drewno.

Na więźbę należy stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków.
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległych do krawędzi układzie włókien  i możli-

wie małej liczbie sęków.
- Drewno klasy C30
- Wilgotność 10-15%
- Krzywizna podłużna:
- Płaszczyzn 30mm – dla grubości do 38mm

10mm – dla grubości do 75mm
- Boków 10mm – dla szerokości do 75mm

5mm – dla szerokości >250mm
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- Wichrowatość – 6% szerokości
- Krzywizna poprzeczna – 4% szerokości
- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
- Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w grani-

cach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.3. Tarcica.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
- Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

w długości : do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości
w szerokości: do +3mm lub do -1mm
w grubości: do +1mm lub do -1mm

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

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

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 2 mm
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm

2.4. Łączniki. 
2.1.1. Gwoździe.
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12.
2.1.2. Śruby.
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.1.3. Nakrętki
Należy stosować:

- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN - ISO 4034:2002
- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151

2.1.4. Podkłady pod śruby.
Należy stosować:

- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.1.5. Wkręty do drewna.
Należy stosować:

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.5. Impregnaty do drewna.

Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem o działaniu przeciw grzybom i owadom oraz trzy-
krotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. Do-
puszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. Do ochrony drewna przed grzy-
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bami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczalne 
do stosowania zgodnie z decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

Należy stosować środki:
- środki ochrony przed grzybami i owadami,
- środki do zabezpieczania przed sinizną i pleśnieniem,
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.6. Powłoki końcowe do drewna.
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, ogrodzenie itp. Stoso-

wać można barwne lakiery, bejce, bejco-lakiery.
2.7. Składowanie materiałów konstrukcji.
- Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii.
- Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie po-
wodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być  mniejsza od 20cm.
- Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszcze-
niach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.8. Badania na budowie.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. Mate-
riału uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewen-
tualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wy-

konywania robót objętych niniejszą specyfikacją. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych po-
mieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpie-
czone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- piłami tarczowymi do przecinania elementów konstrukcyjnych,
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości,
- żurawiem do transportu pionowego materiałów,
- sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiału można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

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

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewniają osiągnię-

ciem projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
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5.2. Więźba dachowa.
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
- Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm. 
- Długości elementów wykonywanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej  jak 0,5mm.
- Dopuszcza się następujące odchyłki: w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20mm
- w odległości między węzłami do 5mm
- w wysokości do 10mm

- elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy.
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek lub łat powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia , zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-02361 1999
- przy kryciu kalenicy gąsiorami odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5cm, wzdłuż kalenicy powinna 
być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów.
- wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiorów i pochylenia połaci.
- wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat
- łaty powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem
- wzdłuż okapu z rynnami powinna być przybita deska do której mocuje sie uchwyty rynnowe
- ławy kominiarskie metalowe, ażurowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Uchwyty do ław zamontować do krokwi przed 
ułożeniem dachówki.
- rura spustowa powinna być wpuszczona w rurę kanalizacji deszczowej na głębokość 100-150mm, a daszek z blachy 
powinien być wypuszczony na kielich rury deszczowej.
5.3. Praca na wysokości.

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie od lekarza. Pracowni-
cy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Pomostów rusztowania nie wolno przeciążać. Na 
rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe pasowanie elementów konstrukcyjnych.
5.4. Impregnacja. 

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, szkodni-
ków biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie
- natrysk
- krótkotrwałe moczenie
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać rękawice i ma-

ski.
5.5. Praca piłą tarczową.

Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy sprawdzić śruby i nakrętki, 
uziemienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan smarowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdze-
nie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami pra-
wa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Dostaw materiałów
- Zgodności wykonania z projektem
- Stateczności układu
- Prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii)
-Połączenia elementów
- Prawidłowości wykonania detali
- Oceny estetyki wykonywanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt. 7. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową są: 
Dla więźby dachowej – 1 m³

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

- Odbiory częściowe :
- badania podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia 

połaci dachowych,
- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o dłu-

gości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powi-
nien przekroczyć 5 mm,

- Odbiór częściowy powinien obejmować również sprawdzenie :
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór końcowy :
- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu.
- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połącze-

nia ich z urządzeniami odwadniającymi.
- Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
- Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji deszczowej.

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 98  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności  są  ceny  jednostkowe poszczególnych pozycji  zawartych  w wycenionym przez  wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- montaż elementów konstrukcyjnych,
- impregnacje,
- przybicie kontrłat,
- wykonanie deskowania pełnego
- wykonanie ścian szczytowych,
- wykonanie podbitek okapów,
- badania na budowie i laboratoryjne.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą

PN-B-03150:2000/Az1:2001.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tar-

cicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.
PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.
PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.
PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole.
PN-EN 335-1 Trwałość drewna i  materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku biolo-

gicznego. Postanowienia ogólne.
10.2. Inne dokumenty.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)                             

z późniejszymi zmianami.

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

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45321000-3
OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPU

SST 011
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznych elewacji, dachu i posadzek budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-

nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty polegające na ociepleniu ścian i posadzek obejmują:
- Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian EPS 70-040 15cm,
- Ocieplenie posadzki - warstwa styropianu twardego EPS 100-038 gr.10cm 
- Ocieplenie ściany fundamentowej: warstwą polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm
- Zasypanie wykopów fundamentowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-

mi podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-

ne”.
Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia płyt  styropianowych musi  być mrozo-  i  wodoodporna,  o dużej  przepuszczalności 

i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe, samogasnące, o gęstości objętościo-

wej powyżej 15kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na 
rozciąganie min. 8N/m2,

odporności na temperaturę co najmniej 700 }C po sezonowaniu
u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200oC i wilgotności 

powietrza 65%. 
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 × 120cm z odchyłkami nie większymi niż  +2mm, a grubość 50mm, 

80mm, 100mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt styropiano-
wych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0kPa. Zaleca się stosowanie płyt 
z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale 
połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.

Wełna mineralna
Przy stosowaniu płyt izolacyjnych powinny być spełnione następujące warunki:
Izolację z płyt należy wykonywać zgodnie z firmowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta lub dystrybu-

tora oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421:2000.
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Płyty izolacyjne należy rozpowszechniać razem z ich technicznymi kartami katalogowymi oraz razemz instrukcjami 
montażu, transportu i składowania.

Płyty  powinny mieć kształt  prostopadłościanu o wymiarach zgodnych z  deklarowanymi  przez producenta,  po-
wierzchnie powinny być gładkie, bez wgłębień, pęknięć i dziur, brzegi równo obcięte, krawędzie bez ubytków, nie po-
szarpane, płaszczyzny cięcia prostopadłe do powierzchni płyty. Okładziny powierzchni powinny być ciągłe, nie mogą 
mieć uszkodzeń - dziur, pofałdowań, załamań oraz powinny być przytwierdzone dokładnie do powierzchni płyty, war-
stwa wełny powinna być równomiernie rozłożona na okładzinie.

Sprawdzenie wyglądu płyt polega na porównaniu cech zewnętrznych z wymaganiami tego punktu aprobaty. Cechy 
prostokątności i płaskości płyt izolacyjnych należy badać wg PN-EN 824:1998 i PN-EN 825:1998. Minimalne (przykłado-
we) parametry techniczne: 

- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035W/mK
- klasyfikacja ogniowa: A1 wyrób niepalny

Polistyren ekstrudowany -  polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, służący do ocieplenia fundamentów i częśc ściany 
budynku do wysokości 2,20m od strony północno-wschodniej przyklejane  w systemie oferowanym przez producen-
tów na bazie mas i klejów bitumicznych.

Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią do 

przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dysper-
sją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie 
mniej niż 1500N/5cm.

Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. Należy 

stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Insty-
tutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy 

stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Elementy uzupełniające
Elementami  uzupełniającymi  systemu  są  kołki  plastikowe  do  mocowania  styropianu,  listwy  narożnikowe

i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy 
perforowanej o grubości 0,5mm i wymiarach 25x25mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do 
wysokości minimum 200cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do bu-
dynku.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 

wykonywanych robót.

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 103  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i  środowisko.  Liczba i  wydajność  sprzętu powinna gwarantować  prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykony-
wania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizację umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego reali-
zacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 - środek transportowy
 - rusztowanie zewnętrzne rurowe.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

Transport i składowanie zaprawy klejowej.
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 

paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

Transport i składowanie płyt termoizolacji.
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub uszkodzenia 

krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

Transport i składowanie podkładu tynkarskiego.
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi ma-

teriałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w tem-
peraturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczę-
tych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowa-
niu.

Transport i składowanie tynków mineralnych.
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć 

z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warun-
kach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 

określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
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- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpo-
wiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie 
miejsca czasowego składowania materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
5.2.   Przygotowanie podłoża.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność mate-

riałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane 
lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykony-
wania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.
Przedstawione w niektórych punktach ST. W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych, podłoże należy 

przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinien być zgodny z aprobatami technicznymi przyjętego systemu.
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych środków. Luźne części oraz po-

zostałości po wcześniejszych warstwach usunąć. Podłoża jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-wa-
pienne lub cementowe jak również tynki na bazie żywic sztucznych i powłoki malarskie można dopuścić jeżeli posiada-
ją odporność na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasiąkliwe podłoża zwilżyć lub zagruntować.

5.3. Ocena podłoża.
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właści-

wych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
5.4. Montaż profili
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu zaznaczając go np. przy pomocy 

barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej 
wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wy-
poziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy 
cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek 
dystansowych z tworzywa. Wzajemne łączenie listew dokonać specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne 
i poziome ustawienie profilu. 15 W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) należy stosować spe-
cjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utwo-
rzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej 
kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki 
z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawę-
dzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę 
przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, 
ptaki lub gryzonie. 

5.5. Przyklejanie płyt.
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W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą pełno płaszczyznową 
przy użyciu pacy zębatej 10 × 10 mm. W przypadku gdy podłoże nie jest idealnie równe należy stosować metodę pa-
smowo-punktową opisaną poniżej. Płytę izolacyjną z wełny mineralnej zaleca się zagruntować wcierając w płytę zapra-
wę klejową o rzadszej konsystencji niż robocza. Wciera się ją w miejsca na które później nakładamy zaprawę klejową 
Zaprawę klejową nanosimy na płyty izolacyjne dookoła w postaci wałeczka, w środku płyty nałożyć ją w kilku miej-
scach ( min. 3 ) . Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie mniej niż 40%) powierzchni pły-
ty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie może się dostać w szczeliny pomiędzy płytami, ew. 
należy ją natychmiast usunąć. W przypadku równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne 
za pomocą pacy zębatej (zęby 10 × 10 × 10 mm). Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy 
do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ułożenie najniższego pasa następuje na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z prze-
wiązaniem na narożach “na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 
otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy 
pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po 
zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następo-
wać jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 4 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu 
uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 
usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych bu-
dynku. Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek 
zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych 
czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy za-
chować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywa-
nie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy po-
zostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawę-
dzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 

5.6. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych.
Mocowanie powinno odbywać się po całkowitym stwardnieniu zaprawy klejącej (ok. 3-4 dni) Dyble należy osadzić 

opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawi-
dłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich za-
głębienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wełny mineralnej, Głębokość zakotwienia kołków 
w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich 
jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość 
min. 8 cm w ścianie konstrukcyjnej. 

5.7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym 

czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. 
“zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przy-
ciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej 
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie za-
topiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbro-
joną. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów 
okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po 
dolnej krawędzi listwy. Warstwa zbrojona winna być warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się 
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ze spoinami między płytami. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić ok. 5 milimetrów. W części parteru budynku i 
na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki 

5.8. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów elewacyjnych
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na 

warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 
25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne ) UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem warstwy zbrojo-
nej. 

5.9. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40mm i być wykonane w taki 

sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową.
Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć szerokość 

min. 40mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem pro-
stym do góry na min. 2cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1cm większa od szerokości otworu w świetle 
termoizolacji.

5.10. Ocieplanie powierzchni poziomych.
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z 

przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno zabezpieczone przed przeni-
kaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do 
siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej po-
wierzchni.

5.11. Izolacja termiczna dachów skośnych.
Należy odmierzyć odcinki wełny równe odległości pomiędzy krokwiami z 2cm naddatkiem. Należy ułożyć wełnę 

pomiędzy krokwiami, a następnie zabezpieczyć linką lub sznurkiem. 
5.11. Izolacja ściany fundamentowej.
- oczyszczenie ścian fundamentowych, naprawa przez rapowanie zaprawą cementową
- przyklejenie punktowo za pomocą masy bitumicznej polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm do ściany fundamen-

towej
- zastosowanie podkładu gruntującego np. SINPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
- zastosowanie hydroizolacji np. 2 × SIMPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA
- zastosowanie maty drenującej np. ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS
- wykończenie cokołu - części nadziemnej
- zasypanie wykopu drobnym przepuszczalnym piaskiem lub pospółką, warstwami grubości do 30cm i ubijaniem 

(zagęszczaniem)
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Powierzchnię robót ociepleniowych oblicza się w [m2] powierzchni ocieplanych. Powierzchnię pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Ilość ocieplenia i tynków zewnętrznych w [m2] określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaak-

ceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.1. Odbiór podłoży.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli odbiór podłoża od-

bywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń. 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
8.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

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

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 2mm 
- w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2mm 
- ogółem nie większej niż 3mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie Inwestorskim.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.
-PN-EN 13499 :2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  systemy  ocieplania 

(ETICS) ze styropianem.
PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E).
PN-99/B-20130 Płyty styropianowe (PS-E)
PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-B-03002/99 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku
PN-ISO-6241:1994 Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie po-

winny być uwzględniane
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10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami.

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

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwai higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 109  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 110  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4
ROBOTY TYNKARSKIE

SST 012
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych w budynku remizy OSP.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie prace mające na celu:
wypełnienie ewentualnych ubytków,
- zagruntowanie podłoża pod tynk, 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych
- wykonanie tynków wewnętrznych , „mokrych”, cementowo- wapiennych, kat.3

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-

mi podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie tynków , wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w re-

alizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z wymaga-
niami norm.

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością do-
kumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzy-
skaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-
ne”.
2.2. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organicz-
ne, oleje i muł.
2.3. Piasek.

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, 
a w szczególności:

-nie zawierać domieszek organicznych,
-mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek  średnioziarnisty 

0,5÷1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziar-
nisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (do tynków wewnętrznych). 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 

w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 „Cementy po-

wszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zapra-
wy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapienne-
go otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszone-
go wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależ-
ności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5. Tynk zewnętrzny – tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny np. KABE, przeznaczony do ręcznego wykonywania dekoracyjnych wypraw ze-
wnętrznych. Tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Tynki silikonowy dają powłokę 
przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową. Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, 
czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. 

Przyczepność: min. 1,5MPa; temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do +25°C; odporność na tem-
peratury: od -20°C do +60°C; gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,9 g/cm3; opór dyfuzyjny: max 0,2m.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 

wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt do wykonania robót.

Do robót związanych z wykonaniem tynków wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następu-
jącego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
- kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa,
- pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
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4.2. Wymagania dla transportu.
Transport  cementu i  wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z  normą BN-88/6731-08. Cement 

i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowa-
ne można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-

czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Tynk akrylowy należy przewozić i  przechowywać  w szczelnie  zamkniętych wiaderkach,  w suchych warunkach, 

w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, 
w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno powinno być składowane na suchym podło-
żu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposa-
żone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgod-
nie z wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego terminu 
przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość.

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

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowe-
go, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

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

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

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

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuż-
szym niż dwie godziny dziennie.

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

5.3. Przygotowanie podłoża.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  Spoiny w murach ceglanych
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębo-

kości 5-10mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą ben-
zynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych.

- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.
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- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi nor-
mą PN-70/B-10100.

- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgod-
ne z normą PN-70/B-10100.

- Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wyko-

nać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu  warstwy narzutu,  lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna  być mocno dociskana do warstwy narzutu.
- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków nie narażonych  
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach  zewnętrznych w proporcji 1:1:2.

5.5. Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 

przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 
Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagrun-
tować podłoże emulsją gruntującą. Nierówności i ubytki należy wypełnić stosując zaprawę szpachlową. Przed nałoże-
niem tynku, niezależnie od podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego.
5.6. Wykonywanie tynków silikonowych

Tynk należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci równomiernej warstwy o grubości kru-
szywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra 
i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera pacą z tworzywa sztucznego w pionie, w poziomie, ruchem okrężnym 
lub na krzyż, uzyskując żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i da-
nej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i 
zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed 
naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy 
z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośred-
nim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i  opadów atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, pod-
czas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C.
5.7. Technologia tynkowania mechanicznego

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż70%.
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:
- narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,
- ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,
- wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek
- ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi.
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z pompami śli-

makowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób 
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz 
świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.
5.8. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być zaopa-
trzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną ca-
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łego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników 
prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze 
zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca 
silnika bez uziemienia jest niedozwolona.

Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się:
- pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu,
- pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach,
- podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu,
- pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnałów rozpoczę-

cia, przerw i zakończenia pracy,
- w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ nagłe wydostanie 

się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,
- zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp,
- przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu 
- Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania tynków.

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-10100 p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań.
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru  do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości cementu,  wapna, wody  oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.4. Badania w czasie robót.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.5. Badania w czasie odbioru robót.

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i po-
winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”.
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapien-

ne”
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Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie więk-

szej niż 3 na długości łaty kontrolnej
- odchylenie powierzchni i krawędzi:
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wy-

sokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między prze-

grodami pionowymi;
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 3 mm/m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na  10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad:
- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego
- pęknięcia powierzchni
- wykwity soli w postaci nalotu
- trwałe zacieki na powierzchni
- odparzenia, odstawanie od podłoża

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Powierzchnię tynków oblicza się w [m2] jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwi-
nięciu tych elementów w stanie surowym.

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

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwi-
czek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m².

Ilość tynków w [m2] określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatyw-
ny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niż-
szej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe.
8.2. Odbiór podłoża. 

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

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z doku-
mentacją projektową.

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

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

pilśni itp.,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

8.4. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończe-

nia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
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PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty.
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)    z późniejszymi  zmianami.

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

[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 119  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 120  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PODKŁADY PODPOSADZKOWE
Kod CPV 45262350-9

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
Kod CPV 45262320-0

WYRÓWNYWANIE
Kod CPV 45320000-0
ROBOTY IZOLACYJNE

SST 013
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładów podpo-
sadzkowych dla zadania rozbudowy budynku remizy OSP.
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie po-
sadzek betonowych w budynku
1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-
mi podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.

Podłogą- nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) wykonanych na stropie lub pły-
cie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań 
wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) 
pod warstwę użytkową czyli posadzkę.

Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji prze-
ciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, pod-
kładu podłogowego i posadzki. W zależności od rodzaju pomieszczenia i obciążeń użytkowych konstrukcję podłogi sta-
nowi układ wybrany z wymienionych wyżej izolacji i warstw.

Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech podstawowych elementów: podkładu (czę-
sto nazywanego podłożem), warstw izolacji (często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki.

Podłoże element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga.
Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem.
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoża.
Warstwa  wyrównawcza -  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów  po-

wierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów.
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podkładu przed ułoże-

niem posadzki. Rozróżnia się następujące rodzaje podłóg:
- podłogi ułożone na podłożu betonowym położonym bezpośrednio na gruncie - mające izolację przeciwwilgocio-

wą i izolację cieplną,
- podłogi nad pomieszczeniami zimnymi i otwartą przestrzenią - mające izolację cieplną chronioną przed zawilgo-

ceniem w trakcie budowy lub użytkowania,
- podłogi nad pomieszczeniami, w których występuje okresowo lub stale zwiększona ilość pary wodnej – mające 

izolację parochronną, zabezpieczającą konstrukcję podłogi przed zawilgoceniem,
- podłogi na stropach wykazujących niedostateczną izolacyjność przeciwdźwiękową - mające izolację przeciwdź-

więkową wyprowadzoną na ściany pomieszczenia, czyli tzw. pływającą konstrukcję podłogi,
- podłogi na stropach o dostatecznej izolacyjności przeciwdźwiękowej - mające posadzkę z warstwą tłumiącą lub 

poziomą warstwę izolacji przeciwdźwiękowej,
- podłogi w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagających instalacji odwadniającej – mające izola-

cję cieplną i przeciwdźwiękową z wyrobów odpornych na działanie wody; posadzka jest zabezpieczona izolacją wo-
doszczelną,
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- podłogi w pomieszczeniach mokrych, w których są zainstalowane urządzenia odpływowe - mające izolację wo-
doszczelną ułożoną ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej lub odwodnienia liniowego, bezpośrednio pod posadzką; 
spadek warstwy izolacji wodoszczelnej podkładu podłogowego i posadzki w kierunku kratki ściekowej wynosi:

- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym co najmniej 1%, 
- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie przemysłowym co najmniej 1,5%; izolację wodoszczelną wywija się 

na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz łączy z urządzeniami odpływowymi w sposób umożliwiający spływ wody 
do kanalizacji,

- podłogi w pomieszczeniach narażonych na działanie chemikaliów - zaprojektowane i wykonane w sposób zapew-
niający skuteczną ochronę zarówno konstrukcji  podłogi, jak i podło za przed agresywnym działaniem chemikaliów; 
podkłady betonowe posadzkowe spełniają wymagania zgodnie z właściwościami i warunkami stosowania projektowa-
nego zabezpieczenia chemoodpornego posadzki; konstrukcja podłogi ma izolację chemoodporną, dostosowaną pod 
względem odporności i szczelności do rodzaju działających na posadzkę chemikaliów,

- podłogi o podwyższonych wymaganiach odporności na wpływy mechaniczne - ułożone na podkładzie zbrojonym 
o odpowiedniej wytrzymałości.

Podkład podłogowy
warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu, związana z nim lub nie 

związana siłami przyczepności, albo też ułożona na warstwach pośrednich lub izolujących w celu:
- uzyskania określonego poziomu,
- ułożenia posadzki,
- stanowienia posadzki.
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń użytko-

wych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, 
dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia 
funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Podkład podłogowy może być ułożony bezpośrednio na podłożu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, pa-
roszczelnej, albo na izolacji przeciwdźwiękowej, cieplnej i oddzielony od ścian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. 
podkład „pływający".

Rozróżnia się następujące rozdaje podkładów:
- podkład bitumiczny, którego spoiwem jest emulsja bitumiczna i cementy hydrauliczne,
- podkład cementowy, którego spoiwem jest cement,
- podkład cementowo-polimerowy, którego spoiwem jest cement modyfikowany domieszkami lub dodatkami poli-

merów w postaci dyspersji lub proszków,
- podkład magnezjowy, którego spoiwem jest wodny roztwór tlenku magnezu i soli magnezu,
- podkład żywiczny, którego spoiwem jest żywica syntetyczna o konsystencji ciekłej lub odpowiedniej do zaciera-

nia, twardniejąca na budowie w wyniku przebiegu reakcji chemicznej,
- podkład gipsowy(anhydrytowy), którego spoiwem jest siarczan gipsu,
- podkład asfaltowy, którego spoiwem jest masa asfaltowa.
- Pod względem konstrukcyjnym rozróżnia się następujące rodzaje podkładów:
- podkład monolityczny, wykonywany z cementu na świeżym podłożu betonowym,
- podkład związany z podłożem,
- podkład nie związany z podłożem,
- podkład pływający, wykonany na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej, oddzielony od innych elemen-

tów budynku, takich jak np. ściany,
- podkład ułożony na warstwie rozdzielczej, wykonany na warstwie rozdzielczej, nie połączony z podłożem,

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 123  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

- podkład prefabrykowany, wykonany z elementów prefabrykowanych,
- podkład zbrojony - zawierający zbrojenie,
- podkład grzewczy, z wbudowanymi elementami systemu ogrzewania podłogowego,
- podkład wykonywany na budowie z zaprawy przygotowanej na budowie lub dostarczonej w stanie suchym, albo 

zarobionej wodą.

Posadzka
posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym. Posadz-

ki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.
Rozróżnia się następujące rodzaje posadzek:
- posadzka mineralna -  wykonana z wyrobów mineralnych: betonu, lastryka, płyt ceramicznych, płyt kamiennych 

itp.,
- posadzka mineralno-żywiczna - wykonana z mieszanki betonowej zmodyfikowanej dodatkami polimerów lub po-

sadzka
- betonowa zaimpregnowana preparatami polimerowymi,
- posadzka bitumiczna - wykonywana z mas asfaltowych zawierających wypełniacze mineralne,
- posadzka z żywic syntetycznych - wykonywana z kompozytów z żywic syntetycznych zawierających wypełniacze 

mineralne,
- pigmenty i dodatki w postaci różnych modyfikatorów.
Spośród wyszczególnionych posadzek największą grupę stanowią posadzki z zastosowaniem żywic syntetycznych. 

Bazą materiałową do wykonywania posadzek z zastosowaniem żywic syntetycznych są następujące spoiwa organiczne:
- epoksydowe,
- poliuretanowe,
- akrylowe,
- epoksydowo-poliuretanowe,
- winylowo-estrowe,
- poliestrowe.
Z wymienionych wyżej spoiw i odpowiadających im utwardzaczy oraz przyspieszaczy są wykonywane następujące 

rodzaje posadzek:
- posadzka powłokowa - warstwa użytkowa podłogi, wykonywana z kompozycji żywicznej jedno- lub dwuskładni-

kowej, o grubości około 0,5mm; może być warstwą sztywną lub elastyczną,
- posadzka wylewana - warstwa użytkowa podłogi wykonana z kompozycji żywicznej dwu- lub trójskładnikowej, o 

grubości od 1,5 mm do 4,0mm; może być warstwą sztywną lub elastyczną,
- posadzka szpachlowa - warstwa użytkowa podłogi wykonana z kompozycji żywicznej, dwu- lub trójskładnikowej, 

o grubości od 3,0 mm do 25,0mm.
Wymienione posadzki wykonuje się na odpowiednich, zaimpregnowanych lub zagruntowanych podkładach beto-

nowych.

Podkład betonowy
wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę żywiczną.

Jastrych
jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną z mieszaniny o 

konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących w niej procesów wiązań chemicz-
nych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczególny). Wyróżnia się również systemy suchych jastrychów 
podłogowych. - technologia ich wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipso-
wych, są one lżejsze od jastrychów wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót. 
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Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami mineralnymi (uwodnione 
zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilości ok. 15% wagowo do masy cementu). Do-
stępne są także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierają-
ce w swoim składzie gipsy syntetyczne.

Izolacje podłogowe
dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodosz-

czelna i izolacja przeciwdźwiękowa

Impregnacja
powlekanie podłoża lub podkładu cieczą wnikającą w pory materiału bez tworzenia ciągłej warstwy na powierzchni 

tych elementów.

Posadzka chemoodporna
wykonywana z wyrobów odpornych na działanie chemikaliów występujących w trakcie jej użytkowania i stanowią-

ca jednocześnie  zabezpieczenie  konstrukcji  żelbetowej  przed przenikaniem tych chemikaliów,  zgodnie z  PN-8O/B-
O18OO. W zależności od rodzaju środowiska agresywnego posadzkę chemoodporna może stanowić jedna z wyżej 
określonych posadzek, na przykład posadzka z żywicy syntetycznej lub posadzka asfaltowa.

Szczeliny dylatacyjne
wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację ich od-

kształceń lub wzajemnych ruchów. Szczeliny dylatacyjne są stosowane w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 
dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wy-
robów.

Szczeliny izolacyjne
stosowane w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji pod-

łogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę 
izolacyjną. Szczeliny izolacyjne są stosowane także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku róż-
nych konstrukcji podłóg.

Szczeliny przeciwskurczowe
wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub 

przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy 
cementowej i w podkładach z betonu. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń pola między szczelinami nie przekraczają 5 m2, 
przy największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako na-
cięcia o głębokości - 1/3 grubości podkładu.

Wkładka (taśma) dylatacyjna
wkładka umieszczona między podkładem i przyległymi częściami konstrukcji.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami In-

spektora.
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Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w re-
alizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymagania-
mi norm.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-
ne”.

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownic-
twie. 

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą  jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych mate-

riałów a nie są wskazaniem na producenta.
2.2. Warunki ogólne stosowania materiałów

Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę
Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania podłóg i posadzek przewidziane w projekcie. Wy-

konawca powinien zapewnić:
odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjęcia na budo-

wę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania, np. żywic syntetycznych, klejów z żywic syntetycz-
nych itp. – co powinno być zaznaczone w projekcie,

pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywał przyjmowania na budowę wyżej wymienionych wy-
robów,

pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę.
W pomieszczeniach, w których przechowuje się wyroby do wykonywania podłóg i posadzek, nie mogą być składo-

wane inne wyroby. 
Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami:
certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną,
wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie,
informacją o okresie przydatności do stosowania,
podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi. żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, 

środki odtłuszczające i zmywające, 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 budowę, jeżeli nie mają „karty charakterystyki substancji nie-
bezpiecznej" (art. 5.2). KChSN musi być opracowana zgodnie z wzorem podanym w załączniku do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241)

stan prawny ze stycznia 2004 r. Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecz-
nych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania podłóg i posadzek wykonawca powi-
nien sprawdzić:

zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową,
kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania podłóg i posa-

dzek,
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Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo wybranej 
partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia 
podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został przyjęty na 
podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki 
przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiałem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i sprawdzić tem-
peraturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a ponadto:

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiałów drewnopochodnych należy określić również wilgotność 
względną powietrza,

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. Wyniki pomiarów powin-
ny być wpisane do dziennika budowy.

Podłogi możemy pod względem przeznaczenia dzielimy na:
- Podłogi do pomieszczeń technicznych i podłogi garaży, charakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymało-

ściowymi, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niską śliskością i własnościami elektrostatycz-
nymi. Ponadto powinny zapewniać wysokie bezpieczeństwo pożarowe. Cechy estetyczne i izolacyjność termiczna w 
większości przypadków mają znaczenie drugorzędne.

- Podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające niższych parametrów wy-
trzymałościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej podłogi są względy ekonomiczne.

- Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprócz wymagań 
trwałości i  bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki estetycznego wyglądu i  ograniczenia przenoszenia 
dźwięków oraz izolacyjności cieplnej.

Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłożu układa się:
- warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o wytrzymałości 12-

13MPa,
- warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o wytrzymałości przekraczającej 15-

20MPa,
- warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału posadzki,
- warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),
- lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających".

2.3. Warunki szczegółowe posadzki betonowe

Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji podłóg
Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych obejmują różnego rodzaju płyty, np. sty-

ropianowe, wiórowe itp. oraz masy klejące do mocowania płyt do podłoża.
Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji prze-

ciwdźwiękowej lub cieplnej, powinny mieć temperaturę zbliżoną do temperatury zabezpieczanego podłoża, nie niższą 
niż 10 °C.

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami lub technologia-
mi ich stosowania dołączonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powołanymi w projekcie.

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmują:
- oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do odpowiednich 

wymiarów,
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- wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do ujednorodnienia 
((jednolity wygląd i kolor).

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Wyroby służące do wykonywania izolacji  przeciwwilgociowych podłóg obejmują wyroby rolowe: papy lub folie 

z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podłoża i preparatami uszczelniającymi oraz kompozyty 
Żywiczne i polimerowo-żywiczne.

Rolki pap lub folii, masy żywiczne oraz kleje i preparaty uszczelniające bezpośrednio przed ich zastosowaniem do 
wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do izolowanego podłoża.

Przygotowanie konkretnych wyrobów do stosowania powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich stosowania 
dołączonymi do wyrobów przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem wyrobów izolacyjnych obejmują:
- rozwinięcie papy lub folii, dopasowanie jej do podłoża, przycięcie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arku-

szy z kurzu, ewentualne nawinięcie arkuszy na rolki, np. z tektury,
- wymieszanie przed użyciem wyrobów polimerowo-cementowych, wyrobów z żywic syntetycznych, zarówno jed-

no jak i dwuskładnikowych, płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do ujednorod-
nienia (osiągnięcia jednolitego wyglądu i koloru); mieszanie powinno się wykonywać mechaniczne przez co najmniej 3 
min,

- rozcieńczenie płynnych wyrobów podanym w projekcie lub instrukcji rozcieńczalnikiem, o ile jest dopuszczone 
przez producenta, co powinno przygotować wyroby do prawidłowego stosowania, jeżeli uległy zagęszczeniu w trakcie 
magazynowania.

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Przygotowanie płynnych klejów, preparatów uszczelniających, kompozycji z żywic syntetycznych i mieszanek poli-

merowo cementowych powinno się odbywać w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami at-
mosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15 °C i nie wyższej niż 25 °C oraz wilgotności względnej po-
wietrza nie przekraczającej 80%.
2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uży-
cie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.6. Cement

Cement winien spełniać wymogi wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.7. Styropian

PS-E FS-12 - Izolacja w miejscach bez obciążeń mechanicznych, np. ściany szczelinowe, szkieletowe ściany działo-
we, stropodachy wentylowane, podłogi na legarach, wypełnienie laminatów oraz do metody lekkiej suchej.

PS-E FS-15 - Izolacja w miejscach mało obciążonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w metodzie lekkiej 
mokrej oraz jako wypełnienie w płytach warstwowych.

PS-E FS-20 - Przenoszenie większych obciążeń mechanicznych, np. izolacja termiczna podłóg w budynkach miesz-
kalnych, i w garażach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podłogowego.
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PS-E FS-30 - Przenoszenie większych obciążeń mechanicznych, np. izolacja termiczna podłóg w halach przemysło-
wych, na parkingach, w garażach, jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podłogowego oraz jako wy-
pełnienie nasypów w budownictwie drogowym i konstrukcjach inżynierskich.

Wymagania dla płyt styropianowych stosowanych do izolacji stropów

Typ PS-E FS 20 PS-E FS 30 AKUSTYCZNY STYROPIAN 
PODŁOGOWY

Gęstość pozorna, nie 
mniej niż [kg/m3]: 20 30 7-10

Zastosowanie

Przenoszenie 
obciążeń
mechanicz-

nych
typowych dla 
dachów,
podłóg i czę-

ści
podziemnych 
budynku

Przenoszenie więk-
szych obciążeń

mechanicznych,
izolacje podłóg w
halach przemysło-

wych,
na parkingach w 

garażach

Tłumienie dźwięków
uderzeniowych w

stropach kondygnacji
budynków mieszkalnych 

i
Użyteczności publicznej

Wymiary długość, szero-
kość [mm]: 1000x500 ± 0,3% 1000x500 ± 0,3%

Odchyłki grubości [mm]: od 10 do 15 ± 0,5 od 20 do 100 ± 1,0 od 
105 do 1000 ± 1,5 poniżej 30: <2 od 30: <3

Naprężenia ściskające przy 
10% odkształceniu
względnym, nie mniej 

niż[kPa]:

100 200 Nie normalizuje się

Stabilność wymiarów w 
temperaturze 70°C, po 40 h, 

nie więcej niż [%]:
± 1,0 Nie normalizuje się

Współczynnik przewodze-
nia ciepła w temp 10°C, war-
tość deklarowana przez pro-

ducenta, lecz nie więcej 
niż[W/mK]:

0,040 0,034 0,045

Chłonność wody po 24h, 
[%] (V/V), nie więcej niż: 1.5 1.2 Nie normalizuje się

Wytrzymałość na rozciąga-
nie, [kPa], nie mniej niż: 150 200 50

Sztywność dynamiczna 
[MN/m3] nie normalizuje się 12-18

Zdolność samogaśnięcia 
płyt styropianowych

Samogasnący

2.8.Keramzyt
Keramzyt winien spełniać wymogi PN-86/B-23006 
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Impregnowany Keramzyt frakcji 10-20 mm (warstwa grubości 10-20cm). Keramzyt to ceramiczne kruszywo wytwa-
rzane w procesie wypalania glin pęczniejących posiada wszechstronne właściwości izolacyjne. Jest bardzo lekkie (270 
kg/m3), dzięki czemu jest dobrym izolatorem cieplnym. Porowata struktura wewnętrzna świadczy o dobrej izolacyjno-
ści akustycznej, umożliwia także tłumienie fal niekorzystnie radiestezyjnie oddziaływujących na człowieka a wywoły-
wanych przez cieki wodne. Jest to materiał niepalny i NRO (nie rozprzestrzeniający ognia), odporny na działanie gryzo-
ni, grzybów i pleśni.
2.9. Beton.

Beton B-15 do posadzki zwykłej
- Beton o klasie poniżej B-20 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na bu-

dowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki beto-
nowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Tech-
niki Budowlanej.

- Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej wytwórni i 
dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3

- Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji Inspektora.
- Beton musi spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie
- nasiąkliwość nie większą niż 9%

2.10. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
- Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. 

Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących sie pod katem 90°, 
połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego.

- Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.
- Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu powinny być 

wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących sie pod katem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego 
zgrzewania punktowego w miejscach styków.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych prętów 
stalowych połączonych

3. SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 

wykonywanych robót.
3.2. Stosowany sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport, podawanie i uk  ł  adanie mieszanki betonowej.  

Środki do transportu betonu:
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) ilość gruszek 

należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
- odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. – przy temperaturze + 15oC
- 70 min. – przy temperaturze + 25oC
- 30 min. – przy temperaturze + 30oC.

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

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Wykonywanie warstw podkładowych

Podkład
ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie 

sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkła-
du należy ustalić położenie

górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być 
wykonywane:

- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwil-
gociowej, ułożonej na podłożu,

- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład pływający).
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru lub piasku o 

proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 mm, ,bezpośrednio na war-
stwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku 
pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszcze-
niach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20m2. Podkład monoli-
tyczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy może 
- w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę.

Podkłady gipsowe i  gipsobetonowe,  tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub gipsobetonu (mieszaniny 
gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga wygładzenia powierzchni szpachlówką gipsową nakładaną 
warstwą grubości 2-3mm. Podkłady estrichgipsowe mają wyższą wytrzymałość na ściskanie i zginanie niż gipsowe, są 
łatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowe wykonuje się grubości 
ok. 40mm.

Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mie-
szanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20MPa, a na zginanie >4,5MPa; 
może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na war-
stwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest 
szybki czas wiązania. Po wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest 
ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stoso-
wania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię.

Warunki wykonania i kontroli podkładów podłogowych
Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z projektem. W projekcie 

powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób jego ułożenia (np. związany z podłożem 
lub niezwiązany, na izolacji cieplnej itp.) oraz układ szczelin i inne szczegóły (np. cokoły, odwodnienie itp.). Podstawo-
we wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące:

- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,
- grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,
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- grubość podkładu „pływającego" na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego (np. wełny mi-
neralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywnego sty-
ropianu) nie mniejsza niż 35mm,

- w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe, co-
koły, spadki,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamentach urządzeń, 
wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; 
szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 mm do 12 mm,

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,
- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:

- 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,
- 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych,
- 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,
- 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,
- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 

wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 °C,
- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z opisem zawartym w projekcie,
- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między li-

stwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęsz-
czania powierzchni podkładu,

- w świeżym pokładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 do 1/2 
grubości podkładu,

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, lub zgodną z zaprojektowa-

nym spadkiem;
- powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie 

 powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej 
lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

- Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną poziomą lub ma nie-

równości. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku równym 
od 1:3 do 1:4. Można stosować również zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym 
składników albo wspomnianą wyżej mieszankę samopoziomującą.

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, parochronne, wo-
doszczelne, ciepłochronne, przeciwdźwiękowe.

Izolacje przeciwwilgociowe  wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu zabezpieczenia 
podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową.

Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach występują znaczne 
różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej.

Izolacje  wodoszczelne  wykonuje  się  w pomieszczeniach,  w których podłoga może być  narażona na zalewanie 
wodą.

Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na gruncie.
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Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach międzypiętrowych i zależą one od ro-
dzaju i masy stropu.

Warunki wykonania i kontrola izolacji podłogowych cieplnych i przeciwdźwiękowych
Izolacje podłogowe należy wykonywać jedynie na podłożach, których prawidłowość przygotowania została po-

twierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru przejściowego.
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno wykazywać wilgotność nie większą niż 3%, a dopusz-

czalne zagłębienia w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5mm.
Sposób wykonania izolacji podłogowych powinien być zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji podłogowych są następujące:
- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczających powinna wynosić od 5 °C do 25 °C,
- wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania należy chronić przed zawilgoceniem,
- rodzaje i grubość izolacji cieplnych lub przeciwdźwiękowych powinny być podane w projekcie podłogi,
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powinny być wykonywane z wyrobów w stanie powietrzno-suchym,
- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby 

zapobiec
- tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych; izolacje układane z płyt powinny być układane na spoinę mi-

janą,
- ułożona warstwa izolacji powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
- należy unikać łączenia wyrobów styropianowych z materiałami wydzielającymi substancje organiczne, które roz-

puszczają polistyren.
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podłóg
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne należy wykonywać jedynie na podłożach lub podkładach podłogo-

wych, których prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dołączonym protoko-
łem odbioru podłoża lub podkładu.

Podłoża pod izolacje  przeciwwilgociowe i  parochronne powinny być trwałe,  równe,  bez wgłębień,  wypukłości 
i pęknięć, czyste i odpylone, bez ostrych krawędzi.

Sposób wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien być zgodny z opisem podanym w pro-
jekcie.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych są następujące:
- izolacje powinny w sposób ciągły i szczelny zabezpieczać podłogę przed działaniem wody lub pary wodnej,
- izolacje powinny ściśle przylegać do chronionego podłoża, a ich powierzchnia powinna być równa, bez lokalnych 

wgłębień lub wybrzuszeń,
- izolacje przeciwwilgociowe powinny być umieszczane w konstrukcji podłogi od strony działania wody, a izolacje 

par ochronne od strony działania pary wodnej.
- Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna wynosić:

- powyżej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco oraz w przy-
padku izolacji z wyrobów polimerowo-cementowych,

- powyżej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobów bitumicznych rozpuszczalnikowych,
- od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobów z żywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogólna
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Do wykonywania posadzek można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyj-
nych w konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjątkiem prac malarskich.

Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej
Posadzki z betonu lub z zaprawy cementowej powinny być wykonywane zgodnie z projektem zawierającym dane o 

rodzaju tonu i jego klasie, wytrzymałości posadzki i jej grubości, ścieralności, technologii układania mieszanki betono-
wej itp.

Posadzkę z betonu lub z zaprawy cementowej należy wykonywać jedynie na podkładach, których prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub załączonym do dziennika budowy protokołem od-
bioru podkładu podłogowego.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementowej są następujące:
- posadzka powinna być związana z podkładem podłogowym i powinna przylegać do podkładu całą powierzchnią,
- w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciw-skurczowe w sposób analogiczny, jak w 

podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 
elementów obiektu lub dzielące fragmenty posadzki różniące się między sobą obciążeniami Użytkowymi, wymiarami 
itp.

- posadzka powinna mieć jednolitą barwę; powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań projektu; 
niedopuszczalne są pęknięcia,

- powierzchnia posadzki powinna być równa; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie po-
winno przekraczać 3 mm w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej i 5 mm w przypadku posadzek 
wykonanych z betonu,

- dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie powin-
no być większe niż ± 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku zaprojektowane-
go spadku,

- grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niż 20 mm, a z betonu nie mniej 
niż 30 mm,

- w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoły,
- posadzkę należy pielęgnować przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile projekt nie stanowi inaczej.
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Wymagania szczegółowe

- Wymagana jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicz-
nym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.3. Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem

sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty:
- projekt techniczny  zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; na 

rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udo-
kumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,

- dziennik budowy,
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- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,
- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych 

rodzajów podłóg.
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zani-

kających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zależy ostateczna wartość techniczna 
podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkła-
dów, warstw izolacyjnych itp.,  oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania po-
sadzki.

Zakres czynności kontrolnych
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego, obejmu-

je:
- sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 

protokołów odbioru,
- sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w.,
- sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań spraw-

dzających.

Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych

Kontrola i badania podłoża pod izolacje podłogi
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, czystości, zawilgo-

cenia,
- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie wytrzymałości betonu podłoża metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoża powinny być za-

mieszczone w dzienniku budowy.

Kontrola i badania izolacji podłogowych
Odbiór  izolacji  podłogowych  przeciwwilgociowych,  cieplnych  i  przeciwdźwiękowych  powinien  następować  po 

określonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji podłogowych obejmuje:
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdźwiękowej; warstwa izolacji powinna równomiernie pokryć powierzchnię 

stropu, a styki wyrobów izolacyjnych powinny do siebie przylegać; niedopuszczalne jest występowanie ubytków w 
warstwie izolacyjnej;

- wykończenie izolacji przy ścianie powinno objąć projektowany podkład betonowy pod posadzkę,
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, 

bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża,
wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna być ciągła i powinna przylegać do podłoża,
- sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej przez dotyk palcem; izolacja nie może być zawilgocona,
- wizualne sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia szczegółów  uszczel-

nień; izolacja nie może mieć pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejonych zakładów.

Kontrola i badania podkładów pod posadzki
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania ro-

bót posadzkowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
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-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem wymaganej  szorstkości,  występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2- 
metrową łatę,

- sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości  i 
spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie prawidłowości  wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, 
cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów,

- sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z których podkład został 
wykonany, metodami nieniszczącymi.

Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betonowych
Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i polimerowo-betono-

wych powinien obejmować:
- wizualne sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki; posadzka powinna mieć jednolitą bar-

wę; powierzchnia posadzki powinna być zatarta zgodnie z wymaganiami projektu; pęknięcia na posadzce są niedo-
puszczalne; w miejscach przylegania posadzki do ściany powinny być wykonane cokoły,

- sprawdzenie równości i spoziomowania powierzchni za pomocą kontrolnej łaty o długości 2 m przez przyło-
żenie jej w różnych kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni posadzki; prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią po-
sadzki należy mierzyć z dokładnością do 1 mm; przy sprawdzaniu odchyleń od poziomu należy dodatkowo posługiwać 
się poziomnicą,

- sprawdzenie przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym; charaktery-
styczny głuchy dźwięk świadczy o braku przylegania posadzki do podkładu; posadzka, która nie przylega do podkładu 
posadzkowego, nie może być odebrana,

- sprawdzenie grubości posadzki - na żądanie inwestora - poprzez wycięcie w dowolnie wybranych miejscach 
trzech otworów kwadratowych o wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmierzenie grubości posadzki z dokład-
nością do 1 mm; za wynik sprawdzenia grubości posadzki przyjmuje się średnią arytmetyczną pomiarów w trzech 
otworach; na każde 100 m2 posadzki powinno przypadać co najmniej jedno sprawdzone miejsce,

- sprawdzenie szerokości szczelin dylatacyjnych - wizualnie i za pomocą pomiarów oraz porównanie wyniku 
z wymaganiami projektu.

Wynik odbioru należy opisać w dzienniku budowy. Jeżeli chociaż jedno sprawdzone miejsce nie spełni stawianego 
mu wymagania, nie można uznać, że posadzka została wykonana prawidłowo.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
7.2.Jednostka obmiarowa.

Posadzki betonowe oblicza się w m².
Zarówno  Inspektor  jak  i  wykonawca  mogą  żądać  końcowego  sprawdzenia  dostarczonego  materiału

w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Rodzaje odbiorów
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu 

zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyróżnia się:
- odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego fragmentu prac (pra-

widłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac),
- odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowanych prac bu-

dowlanych.
- odbiór materiałów
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

Kolejność odbiorów prac podłogowych i posadzkowych
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powin-

na być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego. W trakcie prac 
dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory przejściowe:

- odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,
-  odbiór każdej  z warstw izolacji  przeciwwilgociowej,  np. gruntowania,  warstwy spodniej,  warstwy wierzchniej 

(o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiałów pod posadzkę,
- odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane),
- odbiór każdej z warstw posadzkowych, jeżeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji wodosz-

czelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnią posadzki.
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.
Odbiór poszczególnych etapów robót
Odbiór podłoża  powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości 

i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów pod-
łogowych.

Odbiór warstw izolacji termicznej  i  akustycznej  przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu 
podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbio-
rze wykonuje się:

sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, sprawdzenie grubości i ciągłości 
warstwy izolacyjnej.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót:
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stward-

nieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:
- materiałów,
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
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- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania należy 
przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 
1000 m2 podkładu,

- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchy-
lenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą  dwumetrowej łaty kontrol-
nej i poziomnicy, odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników itp.), 
badanie należy wykonywać przez oględziny,

- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać podłoże, 

podkład podłogowy, izolacje lub posadzki,
- dziennik budowy,
- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
- protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,
- wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane w projekcie i 

wykonane).
Odbiór ko  ń  cowy robót podłogowych   polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją pro-

jektowo - kosztorysową.
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapi-

sów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki 

wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw kon-
strukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów 
odbiorów międzyfazowych. Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,
- równości za pomocą łaty kontrolnej,
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy,
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, grubości posadzek monolitycznych na podstawie po-

miarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych pobranych  w 

czasie wykonywania posadzki),
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od prostolinio-

wości, pomiar szerokości spoin,
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, Gdy w projekcie przewi-

dziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach 
materiału pobranego podczas wykonywania posadzki.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
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dziennik budowy, protokoły odbiorów przejściowych.

Odbioru jakościowego materiałów
dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami 

odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownic-
twie.  Przy odbiorze zakończonych robót  należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Mate-
riały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
– usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń,
– uprzątniecie zakresu robót.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
– zakup materiałów,
– transport na miejsce składowania na placu budowy,
– transport do miejsca wykonywania prac,
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
– wykonanie podkładu betonowego,
– wykonanie posadzki betonowej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 

typuN
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości beto-

nu na ściskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie świadectwa dopuszczenia 

ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4
ROBOTY DEKARSKIE

SST 014
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji budowy budynku remizy OSP.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się jedynie do wymagań dotyczących wykonania:
pokryć dachowych,

- obróbek blacharskich,
- montażu rynien i rur spustowych,
- montaż ław i drabinek kominiarskich,
-  montaż drabinek śniegowych,

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-

mi podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-
ne”.

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownic-
twie. 

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy mo-
deli, numery katalogowe służą  jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskaza-
niem na producenta.
2.2. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu blacha dachówkowa modułowa np. typu Ruukki® Frigge – kolor antracyt RAL 7016
Obróbki blacharskie. 

Blacha stalowa ocynkowana wg normy PN-61/B-10245  przy okapie i kominach w kolorze antracytowym RAL 7016
Rynny dachowe i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe wykonać jako systemowe stalowe w kolorze obróbek blacharskich oraz dachu. Rury spusto-
we wyposażyć w czyszczaki rynnowe. Rynny powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN- EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Barierki przeciwśniegowe.
Barierki przeciwśniegowe rurowe stal ocynkowana + malowane proszkowo kolor grafitowy RAL 7016

Folia wiatroizolacyjna.
masa powierzchniowa=110g/m2,
wytrzymałość na rozerwanie przez gwóźdź=250N. Paroprzepuszczalność>40g/m2/24h,
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odporność na promienie UV=3 miesiące,
klasa pożarowa B2,
zakres temperatur stosowania od -40oC do +80oC.
Wzmocniona zbrojeniem – zapewnia to odporność na rozerwanie.
Folię wstępnego krycia mocuje się bezpośrednio do krokwi a dopiero na nią mocuje się kontrłaty. 

2.3. Materiały pomocnicze :
- śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta,
- spoiwo cynowo – ołowiowe,
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki,
- elementy do montażu rynny i rur spustowych,
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producen-

tów.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 

wykonywanych robót.
3.2. Stosowany sprzęt.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  dekarskich  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu do:

- przycięcia elementów pokrycia
- zestawem do cięcia blach na obróbkę blacharską.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Pakowanie.

Kształtki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane są w pudła tekturowe.  Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki 
i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej. Opakowania przygotowane są do wysyłki na paletach zbiorczych.
4.3. Magazynowanie.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 
według odpowiednich norm wyrobu.

Rynny i rury spustowe należy składować i transportować na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym. Pierwsza 
warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna wyso-
kość składowania wynosi 1m. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpie-
czyć np.: deskami. Kształtki pakowane w tekturowe pudła powinny być transportowane i składowane pod zadasze-
niem. Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był przeprowadzany 
ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów 
i ich rzucania.

Transport  blachy  dachowej  powinien  odbywać  się  specjalnie  przygotowanym  do  tego  celu  samochodem
z otwartą platformą ułatwiającą załadunek i rozładunek. Blachy nie powinny wystawać poza obrys samochodu, gdyż 
grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwencji utratą gwarancji producenta. Podczas transportu bezwzględnie nale-
ży zabezpieczyć blachy przed przesuwaniem i zamoczeniem. Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycz-
nym sprzętem lub przez odpowiednią ilość osób tzn. przy długości arkusza 6mb powinno uczestniczyć 6 osób po 3 z 

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 143  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

każdej strony. Niedopuszczalne jest przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciągnięcie po ziemi. Jeżeli na arkuszu 
powstały zadrapania lub otarcia konieczne jest natychmiastowe oczyszczenie uszkodzenia a następnie zamalowanie 
farbą zaprawową. Najodpowiedniejszy jest rozładunek w opakowaniach producenta przy użyciu urządzeń mechanicz-
nych. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych ma-
gazynach. Blachy powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno układać 
bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości około 20cm. Blachy przeznaczone do dłuższego składowania nale-
ży przejrzeć, a następnie przełożyć poszczególne arkusze przekładkami tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powie-
trza.

UWAGA!
Blacha dachowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od daty produkcji pod rygorem utraty 

gwarancji. Producent nie będzie brał odpowiedzialności za wystąpienie uszkodzeń powłoki na blachach dachówko-
wych przechowywanych niezgodnie z instrukcją. Przed montażem blachy prosimy sprawdzić odcienie kolorów.

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

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Ułożenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm i zamocowanie zszywkami do krokwi. 
Folie (wysokoparoprzepuszczalna) można przełożyć przez kalenice – nie rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać 
zaleceń producenta folii zwracając szczególna uwagę na sposób postępowania przy otworach okiennych i kominach.

Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny spływały do rynny lub pod ryn-
nę wtedy czapy śnieżne i lód nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna być przyklejona do pasa 
nadrynnowego za pomocą taśmy dwustronnie klejącej.
5.3. Folia dachowa.

Montaż folii dachowej należy prowadzić równolegle, od okapu w kierunku szczytu dachu. Wstępnie mocuje się fo-
lię zszywkami do krokwi. Końcowy montaż jest przeprowadzany za pomocą drewnianych listew przybitych gwoździami 
(75x2,8mm) (kontrłat – potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od góry folii dachowej w kierunku krokwi. Folia 
powinna lekko zwisać pomiędzy krokwiami (w najniższym punkcie pośrodku około 20 mm). W kalenicy dachu folia jest 
montowana według instrukcji montażu podanej na szczegółowych rysunkach. Warstwy folii dachowej powinny zacho-
dzić na siebie z zakładem około 100 mm przy połączeniu poziomym. Jeżeli jest konieczność łączenia folii na długości, 
należy to wykonać w miejscu przybicia kontrłaty z zakładem minimum 100 mm. 
5.4. Ułożenie podkładu z desek.

Nabicie  kontrałat  na  krokwiach  przy  użyciu  ocynkowanych  gwoździ  75x2,8mm.  Nabicie  łat  drewnianych
w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta blachy. Konstrukcję z kontrłat stosować także na odeskowane dachy 
pokryte papą. Zapewnia to właściwą wentylację poła zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. 
Przy małym spadku połaci dolnych partiach dachu dobrze jest zagęścić kontrłaty, by zmniejszyć obciążenie zalegające-
go śniegu. 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek obrzyna-

nych grubości 25mm i szerokości od 12cm do 15cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie 
mniej niż 30cm,

-  odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niż 
4 cm przy kryciu blachą cynkową,
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- podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, łączonych „na pióro" i „wpust" lub 
„na przylgę". W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek 
na styk,

- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą cynkową 
lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą – 
gwoździe miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład powi-
nien być pełny, z desek układanych na styk,

- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:
- podkład pod pokrycie powinien spełniać w/w wymagania,
- roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzo-
nych podłożach,

- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapien-
nego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roz-
tworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obró-
bek blacharskich,

-  wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpry-
śnięcie powłoki zabezpieczającej blachę

- Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.
- Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%.
- Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15cm.
- Czoła desek powinny stykać się na krokwiach.
- Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2mm.
- Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20mm.
- W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatach oraz obiektach o małym na-

chyleniu połaci  i  przy rozstawie krokwi większym od 1.1m podkład powinien być wykonany z desek łączonych na 
wpust.

- Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3cm do 5cm.
5.5. Sprawdzenie geometrii dachu.

Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. Należy zmierzyć przekątne, które powin-
ny być sobie równe.
5.6. Montaż pasa nadrynnowego.

Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60 cm ze spadkiem rynny 5mm/mb. 
5.7. Montaż pokrycia.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić geometrię dachu. W przypadku połaci prostokątnej 
należy zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe. Wszelkie błędy połaci powinny być lokalizowane na kra-
wędziach bocznych dachu i w kalenicy, gdyż są to miejsca, które później przykryte są obróbkami blacharskimi. Bazą 
montażu blach dachówkowych jest zawsze linia okapu.

Przed montażem blach dachowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić 
do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Szczególną staranność na-
leży wykazać przy montażu podkładu – szczególnie łat. Muszą być mocowane (gwoździe skrętne – ocynk) równolegle 
do okapu z zachowaniem właściwych od siebie odległości. Kierunek montażu może być dowolny. Jednak praktyczniej 
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jest prowadzić montaż z lewej strony ku prawej (jeżeli arkusz posiada rowek kapilarny po lewej stronie). Wówczas po 
wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i sprawdza ułożenie względem 
okapu. Następuje idealne ich połączenie na zakładzie wzdłużnym i przetłoczeniach imitujących kształt dachówki. Ar-
kusz nie osuwa się z dachu! Po wstępnym zainstalowaniu następnego arkusza można przystąpić do zamocowania arku-
sza poprzedniego. Dopuszczalne jest również prowadzenie montażu od prawej strony. Wybór sposobu uzależniony 
jest w głównej mierze od samej więźby oraz przyzwyczajeń montażysty. Do mocowania blach służą wkręty samowier-
cące o wymiarach 4,8×35mm z uszczelkę z gumy EPDM odporną na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne, 
zapewniające szczelność mocowania. Arkusze blach pomiędzy sobą łączy się wkrętami samowiercącymi o wymiarach 
4,8×20mm. Wkręty należy wkręcać wkrętarką wyposażoną w płynną regulację mocy, w najniższym miejscu fali da-
chówki. Szacunkowe zużycie wkrętów wynosi 6-7 szt./m2 połaci i uzależnione jest od kształtu dachu oraz ilości obró-
bek blacharskich.

W miejscach kominów i okien dachowych arkusze blachy powinny być dłuższe co najmniej o wielkość jednego 
przetłoczenia. Dopasowanie blachy do szerokości dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo docięcie 
blachy narzędziami nie powodującymi uszkodzenia powłoki ochronnej na blasze. Niezbędne jest prawidłowe uszczel-
nienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W 
przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, 
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej 
powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal.

Arkusze blach mocujemy na każdej fali w miejscach:
- przy okapie,
- przy kalenicy,
- przy zakładzie wzdłużnym,
- przy krawędziach bocznych dachu,
- na rynnie koszowej.

UWAGA! Arkusze blach w miejscach kominów i okien dachowych powinny być dłuższe. Wszelkie błędy połaci da-
chowej eliminujemy przykrywając wszystkie krawędzie dachu obróbkami blacharskimi.

W przypadku montażu blach należy przestrzegać następujących zasad:
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc 

do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką 
temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych.

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni 
blach.
5.8. Montaż obróbek blacharskich.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 

0,5mm do 0,6mm. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach miedzianych na dachach krytych 
blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstruk-
cyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Obróbki blacharskie mogą być wykonywane w każdej porze roku przy temperaturze do -15oC; z blach ocynkowa-
nych powinny być wykonywane przy temperaturze wyższej niż +5oC, nie wykonywać ich na oblodzonym podłożu.

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnię-
cie cynku.

Do robót blacharskich można przystąpić po czyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń. 
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Pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi.
Podłoże powinno być równe; prześwit pomiędzy łatą kontrolną długości 3m przyłożono do połaci równolegle do 

okapu nie powinien być większy niż 5mm, a przyłożoną wzdłuż spadku nie większy niż 10mm.
Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsuniętą w spoinę muru komina. Akce-

soria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym stosując zalecenia 
montażowe producenta tych akcesoriów. Maksymalny rozstaw wsporników ławy kominiarskiej wynosi 90cm.

Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górna powierzchnia blachy dachówkowej. Na ścia-
nie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć kapinos długości 2cm. Obróbkę na ścianie szczy-
towej mocować wkrętami krótkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachówkowej. Miedzy 
blacha gąsiora a blacha dachowa wcisnąć uszczelkę z pianki PU stosowna do kształtu fali blacho-dachówki. W uszczel-
ce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny szerokości 1cm.
5.9. Odwodnienie.

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wy-
regulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,0%. 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m.
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże 

wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpu-
stów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów ponad dachowych. Wloty wpustów dachowych po-
winny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszcze-
nia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i  wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny 
odpływ wody opadowej.
5.10. Obróbki kominów.

Ich znaczenie jest szczególne, gdyż wadliwe ich wykonanie jest źródłem najczęściej występujących nieszczelności 
pokrycia dachowego. Fartuchy boczne obróbek powinny zachodzić poza pełny grzbiet blachy dachówkowej. Do obrób-
ki kominów stosuje się również samoprzylepne taśmy dekarskie. Wówczas obróbka blaszana komina pełni tylko funk-
cję dekoracyjną maskującą taśmę dekarską.
5.11. Odboje kominowe – kozubki.

Na połaciach o nachyleniu przekraczającym 30° za kominami powinno się instalować odboje. Chronią one tył komi-
na przed strugą wody deszczowej zmuszając ją do ominięcia komina.
5.12. Bariery śniegowe.

Bariery (płotki) śniegowe są elementem stanowiącym zaporę śnieżną w dolnej części połaci dachowej. Zapobiegają 
gromadzeniu się w orynnowaniu nadmiaru śniegu zatrzymując go bezpośrednio na dachu, chroniąc system rynnowy 
przed zniszczeniem. Płotek eliminuje  również  proces  tworzenia się sopli  lodowych poprzez stopniowe uwalnianie 
wody z zatrzymanego topniejącego śniegu. O zainstalowaniu barier śniegowych decydują lokalne warunki pogodowe 
oraz doświadczenia z eksploatacji obiektów wybudowanych w okolicy. W zależności od obfitości opadów, zmian pogo-
dowych i ukształtowania dachu montowane mogą być w jednym lub kilku rzędach w odległości ok. 1m od okapu na 
wysokości podpory krokwi (murłaty). W przypadku zamontowania barier śniegowych należy liczyć się ze zwiększonym 
obciążeniem połaci dachowej o 20 do 40% od większej ilości śniegu w rejonie barier.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem bu-

dowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie.
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmioto-

wymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgod-
ne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmioto-
wych.
6.2. Kontrola wykonania podłoży.

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wy-
konywania pokryć.
6.3. Kontrola wykonania pokryć.

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych  norm 
przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót dekarskich,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich.

6.4. Zakres oceny jakości.
Ocena jakości powinna obejmować :
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu,
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót – krycie dachu dachówką i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni, z powierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m2,

dla robót – rynny i rury spustowe – 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumen-

tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu dachówka ceramiczną stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Przy odbiorze prac należy sprawdzić, na podstawie dziennika budowy i zaświadczeń z kontroli producenta, zgod-
ność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami lub atestami.

Badanie podkładu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania łat.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania.
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.2. Podstawa odbioru 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 z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót dekar-

skich i blacharskich z projektem,
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ceny jednostkowe obejmują:
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m,
- przygotowanie podłoża,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
wykonanie pokrycia dachowego:
- wykonanie izolacji z papy na podłożu,
- wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej,
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- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i ba-

dania techniczne przy odbiorze
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 

stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu
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 i wymagania
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych dla budownictwa
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu
PN-B-12070:1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe cementowe
PN-EN 1304 :2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne

10.2. Inne dokumenty.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami.

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

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SST 015
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich ścian i innych elementów w budynku oczyszczalni 
ścieków.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty malarskie obejmują:
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża
- malowanie powierzchni ściana, sufitów, itp.

1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-

mi podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-
ne”.
2.2. Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej
specyfikacji są:
28811400-4 Farby i okładziny ścienne
24312210-9 Farby olejne
24350000-2 Rozpuszczalniki
24352000-6 Rozcieńczalniki
14121100-6 Gips szpachlowy
Farby emulsyjne
Farby akrylowe
Środki gruntujące

2.3. Woda PN – 75/004630
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Rozcieńczalniki.

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę – do farb wodo rozpuszczalnych
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych
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- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz zakresu 
ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm Państwowych lub świadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
- Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateks butadieno – styrenowego i 

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do stosowania.
2.6. Farby olejne i ftalowe

farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg. BN-79/6113-67 wydajność 6÷8m²/dm³.
czas schnięcia – 12 h
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-73/C-81400

2.7. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- betonowych lub zwykłych tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
- dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje się inaczej
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
- rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
- przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1 : 1 

(pokost : benzyna lakiernicza).

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu 

wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt do wykonania robót.

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych i ściennych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabez-
pieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

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

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),
- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek tempera-

tury poniżej 0°C,
- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C 

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
-  podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte  a  na  wietrzenie  malowanych  po-

wierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych jest niedopuszczalne 
- przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle  przestrze-

gać przepisów BHP. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 

wyschnięte) należy osłonić.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.

5.3. Roboty   przygotowawcze  .  
właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni , na której ma być położona powło-

ka malarska – zgodnie z PN-69/B – 10280 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:
- Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom  normy 

PN-B-10020:1968.
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki 

w murze powinny być uzupełnione.
Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających  poza  jej 

obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.
- Tynki zwykłe:
nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tyn-

ków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widocz-
ne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;
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tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i 
umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Nie dopuszcza się do malowania tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania.

- Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
Podłoża z płyt  gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone,  bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej  farby. 

Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt  powinny  być  naprawione 
masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.

Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.
5.4. Gruntowanie

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
- samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3: 5
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem
- przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.5. Wykonanie robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazo-

wych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych imetalowych lub z tworzyw sztucznych 
(biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

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

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

przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Podkłady – stosować wg instrukcji producenta farb i masy szpachlowej. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zabrudzeniu,  należy  zabezpieczyć 

i osłonić.
Powłoki powinny równomiernie bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład , nie wykazując odprysków, spę-

kań, nie przylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla, dopuszcza się  chropowatość powłoki odpowia-
dającą rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni. 

Barwa powierzchni powinna być zgodna z projektem kolorystyki, oraz powinna być jednolita, bez  uwydatniających 
się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. 

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ , 
Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia liczone od przyjętej teoretycznej linii  zmiany-

barwdo2mm na 1m ido 3mm na całej długości linii zmiany barw. 
Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i  wsiąkliwość 
Przykra woń z powłok i zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia są niedopuszczalne 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgod-
ności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Sprawdzenie wykonania robót malarskich polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w ni-
niejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli  szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sprawdzenie podłoży – zgodności z dokumentacją i jakości powierzchni 
- sprawdzenie podkładów – wyglądu powierzchni , wsiąkliwości , wyschnięcia 
-  sprawdzenie  powłok  –  wyglądu  zewnętrznego,  przyczepności,  odporności  na  wycieranie,  na  zmywanie 

wodą, wsiąkliwości wg normy PN-69/B-10280 
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
- w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtrącenie,
- zapach gnilny,
- ślady pleśni.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest: [m2]  (metr kwadratowy) powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót malarskich.

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powyko-
nawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
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Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności  wyników badań kontrolnych z wymaganiami 
norm, aprobat technicznych i podanymi w warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je po-
prawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Protokół odbioru powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie Inwestorskim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i za-

rządzanie systemami zapewnienia jakości.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421000-4
MONTAŻ STOLARKI

SST 0016
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-
nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem montażu 
stolarki okiennej, drzwiowej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-
mi podanymi w SST 001 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-
ne”.

. Okna zewnętrzne.  
Okna z PCV
Okna typowe z PCV,  wykonane w systemie „Perfectline” firmy Vidok (lub równoważnym). Za podstawę 

przyjęto cechy systemu Perfectlinie wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej). Wykonaw-
ca winien osobiście sprawdzić ilość stolarki oraz wymiary stolarki „z natury”.

konstrukcja profilu okna - pięciokomorowa
rama PCV w kolorze RAL 7016,
pakiet szybowy zespolony 4/16/4 mm o współcz. U ≤ 1,0 - szczelny hermetycznie
Szkło okienne: - szyba P2.
podwójny system uszczelek gwarantujący szczelność i odporność na działanie czynników atmosferycz-

nych (kolor czarny)
Uszczelki okienne – wykonane ze specjalnego nie starzejącego się i zachowującego kształt materiału.
Okucia okienne obwiedniowe firmy ROTO (lub równoważne),  zabezpieczone powłoką antykorozyjną 

w kolorze RAL 7008,
skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej,
blokada niewłaściwej  obsługi  okna, uniemożliwiająca włączenie jednocześnie dwóch funkcji  kwatery 

uchylno - rozwieralnej,
klamka aluminiowa w kolorze RAL 7008
Parapety zewnętrzne: - wykonane z blachy powlekanej.
odporne zabezpieczone przed temperaturą i światłem, 
wysoka odporność na zarysowania i chemikalia, 
parapety są wykonywane są z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016
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zabezpieczone preparatem impregnującym - bezbarwnym
Parapety   wewnętrzne  :     
rdzeń wykonany z twardego PCV, który nie żółknie pod wpływem promieni ultrafioletowych. 
okleina PCV, pozwala na łatwe utrzymanie parapetu w czystości 
przekrój komorowy, co powoduje usztywnienie konstrukcji
odporność na wilgoć
kolor: biały
. Zastosowane drzwi.  
Drzwi zewnętrzne:
Drzwi typowe alluminiowe, wykonane w systemie „NT52” firmy Ponzio (lub równoważnym). Za podsta-

wę przyjęto cechy systemu NT52 wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej). Wykonawca 
winien osobiście sprawdzić ilość stolarki oraz wymiary stolarki „z natury”.

jedno, dwuskrzydłowe (wg zestawienia stolarki) wyposażone w conajmnej dwa zamki patentowe klasy 
klasy ”C” profile w kolorze RAL 7008

drzwi z aluminium ciepłego;
samozamykacz z blokadą ramienia;
każde skrzydło na trzech zawiasach;
otwierane na zewnątrz;
2 blokady antywłamaniowe i antywyważeniowe sztywne

Drzwi wewnętrzne (Natura koncept F1):
Drzwi typowe płytowe, systemowe „Natura Classic” Porta (lub równoważne). Za podstawę przyjęto ce-

chy  systemu wraz z  akcesoriami  wg aktualnej dokumentacji  technicznej). Wykonawca winien osobiście 
sprawdzić ilość stolarki oraz wymiary stolarki „z natury”.

Skrzydła  konstrukcji  ramiakowej  zbudowane  z  elementów  pionowych  i  poziomych  wykonanych  z 
wysokiej jakości drewna iglastego, sklejki oraz płyty wiórowej. 

wzór skrzydła – F1
pojedyncze – D5
podwójne – D5’
Profil krawędzi skrzydła „K”.
Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.
Skrzydło składa się z płycin HDF pokrytych okleiną naturalną i szkła hartowanego
Skrzydło  pokryte  jest  naturalną  okleiną,  gwarantującą  powtarzalność  wzoru  usłojenia  i  kolorystyki 

kolor: Limba2 (wg wzornika producenta)
Ramka MDF okleinowana w kolorze skrzydła.
Listwa mocująca elementy szkła okleinowana w kolorze skrzydła.
Szyba hartowana matowa P3
ościeżnica: „Prestige” w kolorze drzwi 
trzy zawiasy czopowe.
Zamek dostosowany pod klucz.
klamka typu ECO-kolor srebrny.
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Drzwi wewnętrzne (Natura koncept F0):
Drzwi typowe płytowe, systemowe „Natura Koncept” Porta(lub równoważne. Za podstawę przyjęto ce-

chy  systemu wraz z  akcesoriami  wg aktualnej dokumentacji  technicznej). Wykonawca winien osobiście 
sprawdzić ilość stolarki oraz wymiary stolarki „z natury”.

Skrzydła  konstrukcji  ramiakowej  zbudowane  z  elementów  pionowych  i  poziomych  wykonanych  z 
wysokiej jakości drewna iglastego, sklejki oraz płyty wiórowej. 

wzór skrzydła – B.0
pojedyncze 
Profil krawędzi skrzydła „K”.
Ramiak zewnętrzny skrzydła okleinowany w kolorze skrzydła.
Skrzydło pokryte jest naturalną okleiną, gwarantującą powtarzalność wzoru usłojenia i kolorystyki kolor: 

Limba2(wg wzornika producenta)
Ramka MDF okleinowana w kolorze skrzydła.
ościeżnica: „Prestige” w kolorze drzwi 
trzy zawiasy czopowe.
Zamek dostosowany pod klucz.
klamka typu ECO-kolor srebrny.
otwory nawiewne – kolor brązowy
Wykonawca winien osobiście sprawdzić ilość stolarki oraz wymiary stolarki „z natury”.
. Pozostałe materiały pomocnicze  
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz;
Pianka poliuretanowa -jednoskładnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu;

Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą;
Zaprojektowane konstrukcje ślusarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi wg np. systemu PONZIO. 

Jest  to  jednokomorowy system bez  izolacji  termicznej,  przeznaczony do wykonywania  elementów zabudowy we-
wnętrznej, w tym drzwi rozwieranych, jednodzielnych z kratką wentylacyjną. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyj-
ne systemu PT 50 wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) i obowiązują-
cej Aprobaty Technicznej 

ITB AT-15-5214/2012 „Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych systemu PON-
ZIO PT 50/PONZIO NT 50”.  

Do wykonania wypełnień przeźroczystych w skrzydłach okiennych i drzwiowych oraz w segmentach ścian działo-
wych powinny być stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubości nie mniejszej niż 6 mm lub szyby zespolone jed-
nokomorowe 44.1 + 6/16. 

System pozwala na zamontowanie wypełnień o grubości:
- dla ościeżnicy 2 - 39 mm,
- dla skrzydeł drzwiowych 2 - 39 mm,
- dla skrzydeł okiennych (proste) 2 - 39 mm,
- dla skrzydeł okiennych (okrągłe) 2 - 26 mm.

2.2. Kolorystyka
Zaprojektowana stolarkę okienną PCV  - koloru antracyt, stolarkę drzwiowa zewnętrzną , aluminiową – koloru an-

tracyt oraz stolarkę drzwiową drewnianą – koloru brązowego.
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2.3. Uszczelnienia
Dla ślusarki okiennej  i  drzwiowej uszczelki  osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł oraz 

uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być wy-
konane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze 
należy dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia.

Dla ślusarki przeciwpożarowej uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz 
uszczelki przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydła z ościeżnicą powinny być wykonane z kau-
czuku syntetycznego EPDM spełniającego wymagania wg normy PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze należy dobie-
rać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia.
2.4. Wypełnienia

System PE 78N pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone, paneli aluminio-
wych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt gipsowo-kartonowych, poliwęglanowych o 
grubości 23÷61 mm.

Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. Płyty wiórowe powin-
ny spełniać wymagania PN-EN 312-3:2000, płyty OSB PN-EN 300:2007 oraz powinny być zaklasyfikowane do klasy for-
maldehydu  E1  wg  PN-EN  13986:2006.  Płyty  gipsowo  –  kartonowe  powinny  spełniać  wymagania  PN-EN 
520:2006+A1:2010.

Szklenie ściany fasadowej, okien i drzwi zewnętrznych:
pakiet trzyszybowy dwukomorowy 6/16/6/16/33.2  Ug= 0,5 W/m²k 
Szklenie drzwi wewnętrznych bezklasowych
szyba bezpieczna 44.2 o gr. 8,76mm

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie 

elementy aluminiowe należy odizolować od elementów stalowych. Nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalo-
wa jest ze stali nierdzewnej. Styki między konstrukcją aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki 
PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), wchodzą-
ce w kontakt z aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
2.6. Okucia

W drzwiach zewnętrznych PE 78N należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł 
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu takich firm jak: Fapim, Savio, Iseo, Cisa, Hautau, Geze, 
Winkhaus.

W drzwiach i oknach wewnętrznych systemu Ponzio PT 50 należy stosować kompletne okucia dostosowane do cię-
żaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: 

zamki spełniające wymagania PN-EN 12209:2005/AC:2006: KFV, MACO, GU, Ponzio, Cisa, Iseo, Eco Schulte, Corni, 
Nemef, Eff Eff, Abloy

zawiasy spełniające wymagania PN-EN 1935:2003/AC:2005: Fapim, Savio, Wala, DrHahn
zamykacze spełniające wymagania PN-EN 1154:1999/A1:2004: Geze, Dorma, Eco Schulte, Assa Abloy
regulatory kolejności zamykania: Geze, Dorma, Eco Schulte
rygle i dźwignie przeciwpaniczne spełniające wymagania PN-EN 1125:2009: Eco Schulte, Fapim, Iseo, Dorma, Assa 

Abloy
zwory elektromagnetyczne nawierzchniowe: Eff Eff, Yale, Dorma
elektrozaczepy: FEB, Dorma, Eff Eff, 
trzymacze elektromagnetyczne: Geze, Dorma, Eff Eff.
W drzwiach systemu PONZIO PE 78EI powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru własne-

go skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: 
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zawiasy: DrHahn, Fapim, Savio, Wala
zamki: Iseo, Cisa, KFV, ECO Schulte, Nemef, Nuova Feb, Corni, GU, LOCKPOL, Assa Abloy, 
zamykacze: Geze, Dorma, Assa Abloy, ECO Schulte, GU, 
rygle i dźwignie paniczne: Corni Push 449, Savio, Fapim, OSEO, Dorma, ECO Schulte, BKS,
elektrozaczepy: LOCKPOL, Assa Abloy, Dorma, Bira Trade,
trzymacze elektromagnetyczne: Dorma, Geze, Eff Eff, GU BKS, Yale

2.7. Uwagi końcowe
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być wykonane na podsta-

wie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowią-
zująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi do 
konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe PONZIO POLSKA.

Wykonane prace budowlane, odbiór techniczny ściany osłonowej powinien uwzględniać dokumentację projekto-
wą oraz powinien być zgodny z: „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty 
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowla-
nej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008.

Parapety   wewnętrzne  :  
wykonane z PCV  kolor wg zastosowanej stolarki.

Parapety   zewnętrzne:  
wykonane z blachy powlekanej  gr. 0,70mm, kolor wg zastosowanej stolarki.

2.8. Pozostałe materiały pomocnicze
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz;
Pianka poliuretanowa -jednoskładnikowa - do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu;
Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą;

2.9. Składowanie materiałów.
Wszystkie wyroby należy przechowywać  w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać  w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym 
do zakresu wykonywanych robót.

3.2. Sprzęt wymagany do montażu.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska.

Do wykonania robót związanych montażem poszczególnych elementów może być wykorzystany sprzęt podany po-
niżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- wiertarki
- podstawowy zestaw narzędzi ślusarskich
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- podstawowy zestaw narzędzi murarskich

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki  powinna zawierać  wszystkie elementy przewidziane normą  lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opako-
waniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kon-

tenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpie-

czone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

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

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Przygotowanie ościeży.

 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić 
i oczyścić.
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed koro-
zją biologiczną od strony muru.
- Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu  świadectwem 
ITB.
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w poziomie;
5.4. Zasady prowadzenia robót montażowych.

Przy wbudowywaniu okna należy:
- zachować prawidłowe luzy montażowe pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie , szerokość otworu w ścianie 

musi być większa o minimum 20mm od szerokości , a wysokość o 45mm od wysokości okna (szczegółowe wymiary 
szczelin według producenta),

- dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekątnych.
- dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1m - 2mm, powyżej 1m - 

3mm.
- zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach ( kotwy, kołki rozporowe lub dyble zabezpieczone antyko-

rozyjnie). Niedopuszczalne jest mocowanie okien przy pomocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy 
ościeżnic.

- maksymalny rozstaw punktów mocowania – 80cm dla okien.
- pianka poliuretanowa służąca do wypełnienia powinna być osłonięta listwami zakrywającymi.
- położenie okna w przekroju ściany – w ścianie jednolitej zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować 

się w połowie grubości ściany
- dokładnie uszczelnić okna w otworze drzwiowym materiałami termoizolacyjnymi i uszczelniającymi.
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- prawidłowo przeprowadzić roboty blacharskie, zapewniające właściwe odprowadzenie wody z powierzchni okna.
- szczegółowe zasady wbudowania okien powinny być dostarczone w instrukcji obsługi , użytkowania i konserwacji 

stolarki okiennej wydanej przez producenta okien i drzwi balkonowych.
Przy kotwieniu ościeżnic drzwi:
- na każdym stojaku ościeżnicy należy umieścić co najmniej 3 kotwy.
Przy wbudowywaniu drzwi należy:
- zachować prawidłowe luzy montażowe pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie, szerokość otworu w ścianie 

musi być większa o minimum 20mm od szerokości , a wysokość o 45mm od wysokości drzwi,
- dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekątnych.
- dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1m – 2mm, powyżej 1m - 

3mm.
- zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy po-

mocy gwoździ lub innych łączników niszczących elementy ościeżnic.
- dokładnie uszczelnić drzwi w otworze drzwiowym materiałami termoizolacyjnymi i uszczelniającymi.
- szczegółowe zasady wbudowania drzwi powinny być dostarczone w instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji 

stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.
5.5 Wykonanie robót.

Dokładnie oczyścić oścież , zaszpachlować ewentualne ubytki i nierówności.
Montaż ościeżnic:
- wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawie-

nia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4mm.
- po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowiedniej wielkości . 

W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina   na górze miała szerokość 15-20mm, na dole 40mm, 
po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20mm, wyko-
nać w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna.

- Ościeżnice  mocować blachami  kotwiącymi  lub  kotwami  rozprężnymi  ze  stali nierdzewnej wg technologii pro-
ducenta.

- Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak 
aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, 
który wypłynął obciąć nożem.

- Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem.
5.6. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres kontroli.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- sprawdzenie zachowanych luzów
- sprawdzenie ustawienia ościeżnicy
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania okna
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia okna
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- sprawdzenie prawidłowości robót blacharskich.
- Sprawdzenie wykonania osadzenia drzwi polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w ni-

niejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- sprawdzenie odporności na obciążenia statyczne i dynamiczne sprawdzenie wg normy
- sprawdzenie ustawienia ościeżnicy
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania drzwi
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia drzwi

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót jest:
1 [m2] (metr kwadratowy) okna – powierzchni okien, lub
[szt.] – ilość sztuk poszczególnych okien i drzwi  w/g zestawienia stolarki.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność kustycz-

na przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
PN-B-10085:1988 Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  i  tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania.
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.
PN-EN 12210:2 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna 

i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe", "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok.
Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryte-
riów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów oceny  
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i  
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432100-5
KŁADZENIE PODŁÓG I WYKŁADANIE ŚCIAN

SST 017
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podłóg w projektowanym budynku remizy OSP.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-

nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie podłogi:
– w pom. sanitarnych zaprojektowano z płytek technicznych, gresowych nieśliskie, niepalące, odporne na ścieranie 

i nacisk oraz łatwe do utrzymania w czystości.
– w pomieszczeniu socjalnym projektowane są panele winylowe LVT
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 

podłoży, wykonanie wykładzin wewnętrznych oraz ich odbioru.
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-

mi podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania ogól-

ne”.
2.2. Zastosowane materiały.
– Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gres, Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi 

warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowia-
dające pod względem wytrzymałości PN85/B-04500.

Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), 
antypoślizgowością odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Do moco-
wania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Za-
prawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania 
i niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”. Przy wykonywaniu prac przygoto-

wawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do zakresu wykonywanych robót.
3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania Robót należy do Wykonawcy.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania dla transportu.
Transport materiałów do wykonania nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
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w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszcze-
niach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg i ścian,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Powierzchnia podkładu powinna być bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i 

odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
5.3. Posadzki z wykładzin
Posadzki z wykładzin należy wykonać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wykładziny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały – panele, mate-

riały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parame-
trom określonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywa-
nia wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”.

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla któ-

rych różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lek-

kim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m) nie po-

winno być większe niż 3mm na długości łaty i nie większe niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m i 3mm na ca-

łej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla płytek gatunku dru-
giego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
- Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać w/w wymagania oraz:
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2mm na długo-

ści 2m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2m,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m i 3mm na dłu-

gości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 171  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest: [m2] (metr kwadratowy) powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów 
i Kosztorysie Inwestorskim.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady . 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262500-6
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA KOMINÓW,

KRATEK WENTYLACYJNYCH
SST 018

[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1.  WSTĘP.
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru robót związanych z wykonywaniem przewodów wentylacji grawitacyjnej systemowych typu Schiedel  oraz 
kratek wentylacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określo-

nych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacja 

techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Określenia podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicja-

mi podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Wentylacja grawitacyjna:
- wykonanie przewodów wentylacyjnych z atestowanych kształtek wentylacyjnych np. Schiedel, 2-kanałowe
- wykonanie wentylacji w stropie
- montaż kratek wentylacyjnych ,
- montaż kratek na zakończeniu przewodów wentylacyjnych ponad dachem,
- wykonanie tynków na kominach wentylacyjnych,
- próby wentylacji grawitacyjnej
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydaneprzez 

odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.
2.2. Przewody wentylacyjne.
Do budowy przewodów wentylacyjnych należy stosować atestowane kształtki wentylacyjne z keramzytobetonu np. 

Schiedel. Muszą charakteryzować się odpowiednią gęstością (1200kg/m3) i wytrzymałością na ściskanie (minimum 3 
MPa). Pustaki wentylacyjne powinny być jednokanałowe lub wielokanałowe ze względu na zaprojektowaną wentylację 
„schodkową”, stosowaną w budynkach wielokondygnacyjnych. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z mate-
riałów niepalnych. Ściany wykonane z  wybranych kształtek muszą spełniać  wszelkie  wymogi  odporności  ogniowej. 
Maksymalne wysokości komina powyżej dachu ponad najwyższe boczne podparcie dla przykładowych kominów przed-
stawia tabela poniżej. Przyjęto w niej, iż komin jest obłożony tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 2cm. W przy-
padku innych typów kominów oraz dla kominów o wysokościach przekraczających 20 metrów ponad poziom terenu 
należy wykonać obliczeniastatyczne.

Wybudowane z pustaków Schiedel kanały wentylacyjne charakteryzują się małą ilością fug, co zmniejsza opory 
przepływu powietrza i tym samym zwiększa ich wydajność. Dzięki niewielkiej grubości ścianki – 4 cm i budowie z beto-
nu lekkiego są szybkie i łatwe w montażu. Moduł wysokości pustaków to 33 cm.

Pustaki są produkowane w wersjach jednokanałowych i wielokanałowych (od 1 do 4 przewodów wentylacyjnych w 
jednym pustaku). Moduły wymiarów przekroju pustaków oparte są na bazie stałej grubości ścianek wewnętrznych i ze-
wnętrznych (4 cm) oraz stałego przekroju kanału (12 x 17 cm) co jest szczególnie wygodne przy projektowaniu wentyla-

DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Piłsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanów
Oddział i korespondencja: ul. Krakowska 21  32-065 Krzeszowice

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl 174  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

cji „schodkowej” w budynkach wielokondygnacyjnych. Wyjątek od tej zasady stanowi pustak wentylacyjny „2 – ciągo-
wy STANDARD”.

Maksymalne wysokości komina powyżej dachu ponad najwyższe boczne podparcie dla przykładowych kominów 
przedstawia poniższa tablica. Przyjęto w niej, iż komin jest obłożony tynkiem cementowo - wapiennym o grubości 2 cm.

W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominów spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych pu-
staki poszczególnych kominów nie należy wiązać ze sobą w żaden sposób, a tylko dostawiać jeden obok drugiego bez 
połączenia zaprawą cementowo-wapienną. 

Pustaki,  o  których  mowa,  mogą być stosowane do wykonywania  przewodów wentylacyjnych w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej bez ich omurowania pod warunkiem, że nie będą one narażone na uszkodze-
nia spowodowane zawieszaniem przyborów lub instalacji sanitarnych. Przewody wentylacji grawitacyjnej można stoso-
wać w budynkach o wysokości do 9 kondygnacji. Wysokość ta jest wysokością graniczną dla wentylacji grawitacyjnej z 
punktu widzenia PN-83/B-03430/Az3 (zmianą nr Az-3 z lutego 2000 roku) „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, za-
mieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”

W przypadku zestawienia trzonu kominowego w postaci komina spalinowego lub dymowego wraz z kanałami wen-
tylacyjnymi należy wykonać wspólną betonową płytę przykrywającą uwzględniając odpowiednią średnicę otworu dla 
wyprowadzenia  ceramiki  szamotowej  komina  na  zewnątrz.  Dla  zapewnienia  prawidłowego  działania  grawitacyjnej 
wentylacji wyciągowej wykonujemy otwory w ostatnim pustaku trzonu wentylacyjnego „na przestrzał“. Taki sposób wy-
konania wylotu usuwanego powietrza z zewnątrz uchroni nas przed niekorzystnym nawiewaniem powietrza atmosfe-
rycznego do środka kanałów powodującym ciąg wsteczny, oraz zabezpieczy przed „zaciąganiem“ spalin z sąsiednich ko-
minów spalinowych czy dymowych przez kanały wentylacyjne w przypadku doprowadzenia zbyt małej ilości powietrza 
zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych (zbyt szczelna stolarka okienna, brak nawiewników ściennych czy okien-
nych). Wartości wielkości powietrza zewnętrznego określa Polska Norma PN-83/B-03430 wraz z późniejszymi zmianami 
Az3 z 2000 roku.

Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi. Otwory 
stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 – 3 cm większe od wymiaru zewnętrznego pustaków. Powstałą w ten spo-
sób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem izolacyjnym. Przewodów 
wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych elementów budowlanych.

2.3. Kratki wentylacyjne 
Zaleca się zamontowanie odpowiedniej ilości kratek wentylacyjnych PCV oraz aluminiowych.
2.4. Drzwiczki rewizyjne.
W przypadku budowy kanałów wentylacji grawitacyjnej muszą być zamontowane drzwiczki rewizyjne np. Schiedel. 

Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany na zasadzie równo-
ważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

2.5. Wywietrznik wentylacyjny.
Do wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeń przemysłowych, stosowane są nie tylko 

wentylatory ale również wywietrzniki, bez elementów wirujących. Ruch powietrza wewnątrz kanału grawitacyjnego za-
leżny jest od dwóch czynników: różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniem wentylowanym a atmosferą oraz od siły 
wiatru, który opływając wywietrznik wytwarza w nim podciśnienie.

Do pustaków wentylacyjnych Schiedel, zaprojektowany został wywietrznik grawitacyjny Schiedel Bryza, zwieńczają-
cy od góry kanał grawitacyjny. Wywietrznik w szeroki sposób wykorzystuje siłę omywającego ją wiatru i tym samym 
tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale wentylacyjnym.

Urządzenie jest wykonane z laminatu poliestrowo szklanego, całkowicie odporne na działanie czynników atmosfe-
rycznych, może być barwione na dowolny kolor. Barwienie to jest wykonane w sposób trwały, wykluczający praktycznie 
w całym okresie eksploatacji wykonywanie jakichkolwiek poprawek.
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3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym             do za-

kresu wykonywanych robót.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, młoty kujące
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu,  przeładunku i  magazynowania rur,  kształtek i  urządzeń należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być dowolny pod warunkiem za-
chowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
5.2. Schemat montażu.
Przewody wentylacyjne należy budować w postaci „schodkowej” przedstawionej na rysunku poniżej.

5.3. Systemy wentylacyjne.
Przy budowie wentylacji grawitacyjnej należy wykonać kanały pionowe w systemie np. Schiedel.
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5.4. Roboty budowlano-montażowe.
Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP. 
Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne zgodne z wymaganiami określonymi w de-

klaracji zgodności z EN 771-3:2005.
Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0MPa. Markę zaprawy należy dobierać w zależno-

ści od wymaganej nośności trzonów wentylacyjnych. Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 mm. Zewnętrzna po-
wierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana ok. 2,0 centymetrami tynku cementowo wapiennego 
oraz ocieplona materiałem izolacyjnym niepalnym gr.5cm. Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samo-
nośne, oddzielone od elementów nośnych budynków. Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 
do + 300oC.

Montaż kratek wentylacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać zgodnie z zaleceniami produ-
centa  urządzeń.  Nasady kominowe należy zainstalować  na zakończeniach  kanałów wentylacyjnych powyżej  dachu 
zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. Dodatkowo należy otynkować kominy wentylacyjne zaprawą cementowo-
wapienną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót obejmuje:
a) sprawdzenie poprawności wykonania przewodów wentylacyjnych
b) sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcia parametrów obliczeniowych kratek wentylacyjnych,
c) sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcia parametrów obliczeniowych nasad kominowych,
d) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
e) sprawdzenie prawidłowości montażu kratek wentylacyjnych i nasad kominowych.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiaru urządzeń jest szt.
Jednostką obmiaru kanału wentylacyjnego jest mb.
8. ODBIÓR ROBÓT.
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak rów-

nież wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot 

oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na 
sprawdzeniu zgodności SST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) dokumenty jak przy odbiorze częściowym
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
c) protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji
d) świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Sposób rozliczenia robót tymczasowych zostanie określony w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem                 a 

Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 120/00 poz. 

1268, 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powin-

ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryte-

riów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Pol-
sce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochro-
nie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji  na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów

podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopusz-

czających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i śro-
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dowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawa-
nia certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. 
U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energe-
tycznej (Dz. U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBR-
TI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia.
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wy-

magania.
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania 

przy odbiorze.
- PN-87/B-02151-02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  w budynkach. Dopuszczalne war-

tości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
- PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421146-9
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

SST 019
[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]
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1. WSTĘP.
. 1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych w  budynku remizy OSP
. 1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu okre-
ślonych w pkt.1.1 opracowania.
. 1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty obejmują:
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- wykonanie konstrukcji wsporczej,
- montaż sufitu
- montaż wykończenia
. 1.4. Określenia podstawowe.  
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz
z definicjami podanymi SST 001 „Wymagania ogólne”.
. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.
. 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 001 „Wymagania 
ogólne”.
. 2.2. Woda.  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stoso-
wać wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze or-
ganiczne, oleje i muł.
. 2.3. Strop podwieszany z p  ł  yt gipsowo-kartonowych   

Płyty gipsowe
Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  normie  PN-B-
79405:1997/Ap1:1999. 
Na obudowy kanałów wentylacyjnych stosuje się  płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm. Jeśli wymagają  tego warunki ogniowe, na okładzinę  stosuje się  płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm.

Ruszt stalowy/aluminiowy, systemowy 
Wg systemu i instrukcji producenta.

Masy szpachlowe 
Do wypełniania spoin między płytami stosuje się masy szpachlowe specjalnie przeznaczone do płyt gipsowo-
kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta.
Pomieszczenia „mokre” (sanitariaty):
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- sufity podwieszane z płyt G-K przystosowanych do pomieszczeń o wysokim stężeniu pary wodnej (rozwią-
zania systemowe),
Przestrzeń komunikacyjna (gdzie projektuje się wentylację mechaniczną):
- sufity podwieszane z płyt GFK ogniochronnych.

3. SPRZĘT.
. 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponować sprzętem stosownym do za-
kresu wykonywanych robót.
. 3.2. Sprzęt do wykonania robót.  
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :
- środki transportu do przewozu materiałów,
- mieszarki do przygotowywania zapraw,
- rusztowania,
- drobny sprzęt pomocniczy.

4. TRANSPORT.
. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
. 4.2. Wymagania dla transportu.  
Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami
w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Płyty kasetonowe 
należy przewozić ustawiając opakowania ściśle obok siebie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć unie-
możliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu.
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą 
suchą i wyniesioną ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
. 5.2. Warunki przystąpienia do robót.  
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, zakończone wszystkie ro-
boty mokre.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i  odpadów, po-
mieszczenia powinny być suche i przewietrzone.
. 5.3. Ogólne zasady montażu sufitów  
Należy  zastosować  technologię  montażu  i  wykonania  sufitu  podwieszonego  systemowego  zgodnie
z instrukcjami producenta. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji  podwieszonej sufitów elementów, 
urządzeń, ocieplenia i tp..  Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujące system
z urządzeniami zamontowanymi w sufitach. 
Wykonanie sufitów można rozpocząć po ukończeniu prac malarskich i okładzinowych na danym obszarze. 
Ruszt nośny, wieszaki oraz elementy wypełniające zostaną dobrane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo 
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użytkowe, odporność na uderzenia energią 10Nm i właściwe warunki  eksploatacji  w postaci  dostępu do 
urządzeń instalacyjnych zakrytych stropem.
. 5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym systemowym   
- profile przykręca się do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych; poziomy profil podłogo-
wy mocuje się do szlichty betonowej; odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm, 
- metalowe profile izoluje się tzw. taśmą akustyczną (aby budowana ścianka działowa nie przenosiła dźwię-
ków między pomieszczeniami, stropem i podłogą) wykonaną  z samoprzylepnej pianki; okleja się  wszystkie 
metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn. podłożem, ścianami i sufitem. Zastosowa-
nie taśmy jest niezbędne i ma na celu odizolowanie konstrukcji ścianki od podłoża, ścian i sufitu, 
- po zamocowaniu profili sufitowych i podłogowych przystępuje się do przykręcania profili pionowych, 
- przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczyna się przy ścianie pomieszczenia, 
- płyty gipsowo - kartonowe nie mogą się bezpośrednio stykać z trwałymi elementami budowlanymi (aby sta-
wiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego pomieszczenia do drugiego), 
- płytę  przykręca się  do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie większych niż  25 cm i 1 cm od 
krawędzi płyty; płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej i instalacji elek-
trycznej; płytę, w której mocowane będą puszki pod gniazdka lub przełączniki, przykręca się dopiero po za-
mocowaniu puszek montażowych, 
- pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki powinny być względem siebie przesunięte o połowę sze-
rokości płyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie ścianki płyta powinna być przycięta do 
szerokości ok. 60 cm, 
-  poziome  spoiny  między  sztukowanymi  płytami  wymagają  wzmocnienia  stalowym  profilem,  poziome 
wzmocnienia mocuje się  także w tych miejscach, w których będą  zawieszone cięższe przedmioty, tak aby 
wkręty mocujące trafiły w profil, 
- do układania wypełnienia z wełny mineralnej można przystąpić  po przykręceniu wszystkich płyt z jednej 
strony metalowych profili, 
- masę szpachlową przygotowuje się wg instrukcji i zaleceń producenta, którą zostanie wykorzystana w ciągu 
1-2 godzin; po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać, 
- gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny nakleja się siatkową taśmę zbrojącą powleka cienką war-
stwą masy szpachlowej; taśma wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej; taśmę stosuje 
się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin przy ścianach i sufi-
tach; nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeżeli  ścianka 
podlegać będzie obciążeniom, 
- do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, użyć tzw. gładzi szpachlowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
. 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
. 6.2. Badania w czasie robót.  
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu  robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności  wykonywanych  Robot
z dokumentacja techniczna i wymaganiami Specyfikacji.
Kontrola jakości wykonania obejmuje sprawdzenie:
- odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 4mm na długości 2m,
- nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami a ścianą  max.3mm,
- nierównomierność występu sąsiadujących elementów  max. 2mm,
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- niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną  ±10mm.
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budo-
wy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Panele sufitowe oraz ruszt monta  ż  owy powinien posiada  ć   odpowiednie atesty oraz spe  ł  nia  ć   wymogi wa  -  
runków technicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT.
. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001„Wymagania ogólne”.
. 7.2. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką  obmiaru  jest  Jednostka  obmiaru  jest   dla   ścianek  działowych,  obudów,  sufitów  –  1   [m2],
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

8. ODBIÓR ROBÓT.
. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
ponownie wykonać roboty tynkowe.

. 8.2. Odbiór końcowy.  
Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych toleran-
cji) dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze – sprawdzeniu podlegają:

- zgodność z dokumentacją projektową,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- wichrowatość powierzchni.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
. 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 „Wymagania ogólne”.
. 9.2. Cena jednostki obmiarowej.  
Cena wykonania robót obejmuje zakres robót, wykazanych w Książce Przedmiarów i Kosztorysie Inwestor-
skim.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Tytuł projektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi 
instalacjami: wod.-kan. i energii elektrycznej oraz budowa wewnętrznej instalacji C.O. i gazowej wraz 

ze zbiornikiem LPG oraz zbiornikiem szczelnym na nieczystości sanitarne

. 10.1. Normy.  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000       (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i  9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia  

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 
8/02 poz.71).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszcza-
nych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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