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CZĘŚĆ OGÓLNA

1. INFORMACJE WSTĘPNE  .  

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą :

Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Urzędu
Miejskiego w Łasku z instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu

i obiektami małej architektury 

Zakres  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  roboty  zawarte  w  przedmiarze  robót
przewidywanych  do  wykonania  wyżej  wymienionego  zadania  i  jest  zgodny  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego
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zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:

 umowę  i  założenia  programowe  zawarte  pomiędzy  Inwestorem  a  Wykonawcą
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji,

 projekty obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 
PERSPEKTYWA Biuro Architektoniczne, Marcin Przybylski 
ul. Warszawska 16d, 98-100 Łask

 ogólną charakterystykę obiektu
 inwentaryzację budowlaną obiektu
 przedmiar  robót,  zawierający  zestawienie  robót  przewidywanych  do  wykonania  w

kolejności technologicznej ich realizacji
 katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2012.462)

 Rozporządzenie  /WE/Nr2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z późn. zm./

 Ustawa  z dnia  2901.2004r-  Prawo zamówień  publicznych   /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
   Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: 

Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Urzędu
Miejskiego w Łasku z instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu

i obiektami małej architektury

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

  wymianę utwardzenia terenu oraz ułożenie nowego utwardzenia
• rozbiórkę murku oraz istniejącego zadaszenia przed głównym wejściem
• przebudowa zadaszenia przed głównym wejściem z oświetleniem i napisem
informacyjnym ( litery 3d ze stali nierdzewnej z podświetleniem)
• wymiana stolarki drzwiowej drzwi wejściowe oraz drzwi za wiatrołapem
• wymiana posadzki we wiatrołapie
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• wymiana wycieraczek wejściowych
• ustawienie urządzeń małej architektury jak: stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci
• zasadzenie nowego drzewa i ułożenie kraty ochronnej korzeni drzewa 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej, stanu
porea1izacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmują:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obowiązków
Wykonawcy .
c) uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków
Wykonawcy.

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.

Obiekt usytuowany jest przy ul. Warszawskiej 14, 98-100 Łask dz. nr 400/1, 77/2,
obręb 14 Łask

2.4.2. Dane ogólne:
Na dz. nr ewid. 400/1 obr 14 w miejscowości Łask znajduje się budynek Urzędu Miejskiego
w Łasku z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek posiada wszystkie przyłącza, teren jest
uzbrojony i częściowo utwardzony. Komunikacja odbywa się z ul. Warszawskiej i 9 Maja.

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,
• projekt organizacji  robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyskać akceptację Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

       ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45200000-9)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem  ogólnej  ST  są  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
remontowo-budowlanych  wykonania inwestycji pn. „Przebudowa strefy wejścia głównego
do budynku Urzędu Miejskiego w Łasku z instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu
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1.2. Podstawa opracowania
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiązujących PN, 
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- świadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- literaturze technicznej.

1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:

 dokumentację projektową,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych
punktów i poziomów odniesienia.
2.  Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji  Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robót.
3.  Wykonawca otrzymuje  od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację  projektową,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje
się,  że wymagania  wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności:
1. Specyfikacja Techniczna
2.  Szczególne  uzgodnienia  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  – Projektant  –Wykonawca
robót
3. Dokumentacja Projektowa.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji  technicznej można uważać za
wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia  zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność  jakości.  W  przypadku,  gdy  materiały  i  wykonane  elementy  budynku  nie  będą

5



Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Urzędu
Miejskiego w Łasku z instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu

i obiektami małej architektury

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość
elementu budowli,  to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną
niezwłocznie zastąpione innymi.
4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  placu  budowy  w
zadowalającym stanie  i porządku od momentu przyjęcia  do czasu odbioru końcowego. W
miarę  postępu  robót  plac  budowy  i  jego  otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
-  umieszcza  tablice  zawierające  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców.
6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru
7.  Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  ma  obowiązek  podjąć  niezbędne  kroki  w  celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  wykonanymi  robotami,
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w
okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a
w tym:
• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,
• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym
jako  rezultat  niewłaściwie  prowadzonych  robót  budowlanych  albo  przez  pracowników
wykonawcy.
10.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej.
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  Inwestora  i  władze  konserwatorskie  i  przerwać
roboty do czasu dalszych decyzji.
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
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dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi  odpowiednie  urządzenia  socjalne  i  sanitarne  i  nie  dopuszczać  do  pracy  w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIAŁY.  
2.1 Wszystkie  użyte  do wykonania  robót  materiały  powinny  posiadać  krajową  deklarację
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka
deklarację na swoją odpowiedzialność.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa  i  z  możliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i
paliw.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości,  powinny  być  składowane  oddzielnie.  Dostawy tych  materiałów należy
przerwać.
Wykonawca  robót  przedstawi  zamawiającemu  na  co  najmniej  trzy  tygodnie  przed
planowanym  rozpoczęciem  robót  informacje  o  zastosowanych  materiałach,  certyfikaty  i
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  budowlanych.  Wszelkie  materiały  i
urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji  projektowej  można  zastąpić  równoważnymi,
stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte  certyfikatami,
świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających  z
odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
wyborze materiału. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora .
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w
dokumentacji  projektowej  lub  technologią  równoważną.  W  przypadku  wystąpienia
możliwości  zastosowania  równoważnego  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznej,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
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najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Dobór  sprzętu  i  maszyn  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien
gwarantować jakość  robót określoną  w PN, warunkach technicznych  i  ST.  Dobór  sprzętu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.  
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.
1.  Szczególna  uwagę  należy  zwrócić  na  dobór środków transportu do przewozu środków
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej.
2.  Środki  transportu  powinny  posiadać  wyposażenie  specjalne  w  zależności  od  rodzaju
przewożonego ładunku.
3.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także
w jego granicach.

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  technicznymi  i  ST dla  poszczególnych  rodzajów
robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót.
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
dziennika budowy, księgi obmiarów, dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych,
certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawcę i Inwestora.
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5.1.1. Dziennik budowy
jest  to  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  Inwestora  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy
instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy,  ale tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

5.1.2. Księga obmiaru
jest  dokumentem  budowy,  w  którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień
wykonanych  robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  przedmiarem  robót.  Pisemne
potwierdzenie  obmiarów przez  Inwestora stanowi podstawę  do  obliczeń.  Księgę  obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót.
Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora
projektu organizacji  robót, w którym przedstawia się  zamierzony sposób wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót zgodnie  z
projektem.
 Projekt organizacji robót powinien zawierać :

 opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  podaniem  ich  parametrów

technicznych  oraz opisem wyposażenia  w mechanizmy  do sterowania  i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
 wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
 opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas  dostaw  materiałów,

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
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 opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :

 wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
 przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów,  które

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
 określenie  i uzgodnienie  takich warunków dostaw (wielkości  i  częstotliwości),  aby

mogła być zapewniona rytmiczność robót,
 prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
 zgromadzenie  na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej  ilości  materiałów,

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie  wykonane roboty i użyte materiały  powinny być zgodne z projektem,  Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  prze  Inwestora  za
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów
Rzeczowych.
Obmiar  robót polega na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i
wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór  robót  jest  to  ocena  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  przeprowadzona  przez
Inwestora.

7.1. Podział odbiorów.

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.  Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych
korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót.  Odbioru  dokonuje  inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.
Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

7.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

7.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Dokumenty do odbioru robót.
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty :

 dokumentację projektową i ST,
 receptury i ustalenia technologiczne,
 dziennik budowy, księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych
 dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
 opinie  technologiczne  sporządzone  na  podstawie  wyników  badan  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru,
 dokumentację powykonawczą,
 operat kalkulacyjny.

7.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
Podstawą do  oceny jakości  i  zgodności odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową są
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawą  do  odbioru  są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  ewentualne  pomiary
dokonywane  przez  laboratorium,  zaakceptowane  przez  Inwestora  oraz  dokonywane  przez
komisję odbioru.
Zgłoszenia  do odbioru  Wykonawca  dokonuje  zapisem do  dziennika  budowy i  przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).
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Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość
zakończonych  robót komisja  stwierdza  na  podstawie  operatu kalkulacyjnego  oraz badań i
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji,  lecz nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.
Jeżeli  komisja  stwierdzi,  że  jakość  robót  znacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

9. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718)) 
[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  26 czerwca 2002r w sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z pózn. zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi 
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi 
[6] Zarządzenie  Ministra  Gospodarki Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia  15.12.1994 r w
sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
[7]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST.01.      ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
(CPV 45111100-1)

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  rozbiórek
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

 rozebranie posadzek  
 rozbiórka okładzin ściennych z paneli
 rozbiórki nawierzchni z kostki
 demontaż konstrukcji zadaszenia
 rozbiórki istniejących murków
 rozbiórka pokrycia dachu
 demontaż instalacji elektrycznej
 wywóz elementów z rozbiórek na wysypisko.

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

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

2. MATERIAŁY  
Dla robót wg SST.01. materiały nie występują.

3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
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4. TRANSPORT  
Transport  materiałów  z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony ładunek  zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  teren ogrodzić i oznakować zgodnie
wymogami  BHP,  zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalacje
teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

5.2.1. Wymagania szczegółowe
Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie.
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem.
Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku lub
bezpośrednio na teren wysypiska.
Materiały i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montażu należy demontować z
należytą starannością i zabezpieczyć do czasu ponownego montażu.
Ewentualne  dodatkowe  materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania
zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:

 rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3]
 dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
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SST 02.  ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z:
• wykonaniem wykopów pod stopy fundamentowe
- wywóz nadmiaru gruntu
• wykonaniem zasypek i podkładów gruntowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej, istotna cześć dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczna.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres
robót wchodzą następujące czynności :
Wykopy.
Zasypki
Transport gruntu

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i pole-
ceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.

2.1  Wykopy

Do wykonania robót wg SST.02. . materiały nie występują.

2.4. Zasypki
Do zasypania wykopów należy wykorzystać piasek dowieziony lub grunt wydobyty z tego sa-
mego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki ma-
teriałów budowlanych itp. 

3.0. SPRZET I MASZYNY.
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Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać
przy użyciu dowolnego sprzętu np. łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania.

4.0. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.1. Wykopy 
Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzić zgodności warunków
terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kon-
trolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest  kon-
trolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
Wykopy winny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych należy odprowadzić je poza obszar
wykopu. W tym celu,  w zależności od warunków gruntowych, można zastosować systemy
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi,  z których woda będzie wypompo-
wywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Od-
prowadzenie  wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających  musi
być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
a) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następu-
jących bezpiecznych nachyleń skarp:
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
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- wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym posadowienia powinna
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki  
5.2.1.Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
• zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót.
• przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
• układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami.
• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
• wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
• nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
• grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony.

6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i od-
biór robót winny być wykonane zgodnie z normami: · PN-68/B-06050 - Roboty ziemne bu-
dowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
· kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia
podłoża i jakości gruntu go budującego.
· bieżąco kontrolować zasypkę gruntowa, materiał do zasypki, grubość i
równomierność warstw zasypki, stopię jej zagęszczenia (laboratorium).

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - [m3]
 - zasypki - [m3]
 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
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Wszystkie roboty objęte SST.02. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.0  ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
9.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[7] PN-78/B-067l4/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metoda bromowa.
[8]PN-80/B-O6714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
[9] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
[10]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

     SST.03. KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223100-7)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem konstrukcji stalowej zadaszenia

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w
obiekcie przetargowym a także zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne.
W zakres robót wchodzą:
Konstrukcje zadaszenia z przestrzennych układów kratowych opartych w stopach
fundamentowych i na istniejącej ścianie. Obudowę wiaty z płyty systemowej elewacyjnej. 
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-Wysokość konstrukcji: 3,19m 
-Szerokość konstrukcji: 4,98m 
-Rozstaw płatwi: 0,58m 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.  

2.1. Stal konstrukcyjna.
- rura kwadratowa 60x4 - S355J2H wg PN-EN 10219-1 
- rura kwadratowa 30x3 - S355J2H wg PN-EN 10219-1 
- Blacha 15mm, 20mm 
- S355J2+N wg PN-EN 10025-2 
- śruby M16, M20, klasy (6.8) 
- pozostałe elementy połączeń wg rysunków wykonawczych konstrukcji stalowej 
Całość konstrukcji wykonana ze stali S355J2 wg PN-EN 10025-2. Blachy o grubościach
większych niż 25mm - wymagany minimalny współczynnik Z15 wg PN-EN 10164. 
Blachy o grubości powyżej 25 mm badane na rozwarstwienie zgodnie z normą EN 10160 w klasie
S1. Jakość zastosowanych materiałów potwierdzona świadectwami odbioru 2.2 lub 3.1 według
PN-EN 10204. 
Przytoczone normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali,
ale również określają długości minimalne i maksymalne, jakie można stosować do
wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.
Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków
powierzchniowych, głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni
materiału, nie mogą również zawierać zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych.
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych.
W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać:

· stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów
układanych,
· przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu,
· stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek
rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji
stalowej

2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom  
oddanym w PN-EN 10025:2002.

• Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,
pęcherzy i naderwań.
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
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• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne jeżeli:
• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
• nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o
grubości większej.

2.1.2. Odbiór stali na budowie  
powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
• znak wytwórcy
• profil
• gatunek stali
• numer wyrobu lub partii
• znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.3. Odbiór konstrukcji na budowie  
winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. Łączniki.

2.2.1. Materiały do spawania  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:

• zaświadczenie jakości,
• spełniać wymagania norm przedmiotowych,
• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami
obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Śruby.  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
średnio dokładne klasy :
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II,
dla średnic powyżej 16 mm- 5.6-II.
• fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
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Wszystkie łączniki powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na
główkach.

2.3. Materiały powłokowe.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są:

· piasek filtracyjny,
· farby podkładowe,
· farby nawierzchniowe,
· farby i środki ogniochronne.

Materiały stosowane do realizacji robót powinny spełniać stawiane im wymogi i posiadać
odpowiednie certyfikaty określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały
nie posiadające takich certyfikatów mogą być stosowane pod warunkiem, że przed ich
zastosowaniem przeprowadzone zostaną odpowiednie badania laboratoryjne i zostaną im
wydane odpowiednie zaświadczenia, które inspektor uzna je w pełni wiarygodne i
dopuszczające do stosowania.
Do zabezpieczeń pożarowych stosować materiały ściśle według wskazań w dokumentacji
projektowej. Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatów i
dopuszczeń. Każdorazowo zamiana taka powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.4.1 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek, wciągników lub
przenosić ręcznie. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych / i lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, które po
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

 2.4.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora.
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
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• zgodności z projektem,
• zgodności z atestem wytwórni
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
• jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.  

Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź
ręcznie.
Podstawowy sprzęt do montażu to spawarki i żurawie montażowe.
Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu
następującego sprzętu:

• piaskarki,
• sprężarki powietrza,
• urządzenia do malowania hydrodynamicznego.

Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

4. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji.
Podczas transportu, zarówno koleją jak też środkami drogowymi ograniczeń wymiarowych,
narzuconych głównie zdolnościami transportowych.
Przy transporcie kolejowym wymiary elementów nie powinny przekraczać:

• długość: 18,0m,
• szerokość: 3,0m,
• wysokość: 3,23m,
• masa: 20,0t.

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów nie powinny przekraczać:
• długość: 11,0m,
• szerokość: 2,5m,
• wysokość: 2,5m,
• masa: 20,0t.

Dopuszczalne długość przy transporcie drogami prostymi, bez łuków wynosi 18,0m, a
podczas transportu na specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokość może sięgać 3,10m.
Elementy transportowanej konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do
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środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub do zmiany położenia.
Elementy wiotkie należy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.

4.2. Transport wewnętrzny konstrukcji.
Prędkość poziomego przemieszczania konstrukcji powinna być umiarkowana przekraczać
prędkości 5 km/h.
Podnoszenie elementów konstrukcji przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od tej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń
sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia oraz po zatwierdzeniu ich przez
inżyniera. Konstrukcje przenoszona za pomocą żurawia należy przemieszczać na wysokości
nie mniejszej niż 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze transportu.
Podnoszona konstrukcje należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z
odpowiednio odległego miejsca.

4.3. Transport materiałów powłokowych.
Materiały służące zarówno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak też materiały
przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami
dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o średniej ładowności.
Materiał transportowany jest głównie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w
czasie transportu nie powinien być układany wielowarstwowo, gdyż mogłoby dojść do
uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO.

5.1.1. Cięcie.  
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla,
nacieków i rozprysków metali po cieciu.

5.1.2. Prostowanie i gięcie.  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny występować rysy i
pęknięcia.

5.1.3. Składanie zespołów.  
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania
odpowiednich połączeń.
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót montażowych.
Sposób osadzenia nadproży podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca się uwagę, by
wykonanie elementów stalowych były poprzedzone każdorazowo pracami pomiarowymi.
Otwory w ścianach wykonywać po uzyskaniu przez wylewki cementowe należytej
wytrzymałości.
Elementy konstrukcyjne nadproży winny być dostarczane w stanie gotowym na budowę i
spełniać wymagania podane w normie PN-77/B -06200.
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-77/B-06200 z
uwzględnieniem poniższych wymagań:
- elementy muszą być uważnie montowane, aby nie nastąpiło ich odkształcenie lub
zniszczenie powłok antykorozyjnych,
- w czasie montażu nie dopuszcza się mocowania do elementów nośnych konstrukcji części
pomocniczych, jeśli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montażu.
Projekt organizacji montażu opracowywany jest przez Wykonawcę przed przystąpieniem do
robót i uzgadniany z Inspektorem.
Wykonanie nadproży i podciągów stalowych obejmuje następujące roboty:

– wykonanie elementów nadproży i podciągów,
– wykonanie "poduszek" betonowych w ścianach,
– wykonanie bruzdy w murze jednostronnie,
– osiatkowanie elementów stalowych,
– zamontowanie 1/2 nadproża z jego zaklinowaniem,
– wykonanie drugiej bruzdy w murze,
– zamontowanie drugiej części nadproża i połączenie z częścią pierwszą ,
– wykonanie otworu w ścianie,
– wyszpałdowanie nadproży.

5.3. Szczegółowe warunki wykonania powłok.
Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed
przystąpieniem do znakowania ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.
Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego można
wykonywać jedynie na elementach, które poddane zostały uprzednio badaniom pod katem
prawidłowości ich wykonania, i dla których dokonano wpisu do dziennika lub podpisano
protokół odbioru, dopuszczający do eksploatacji.
Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych jest dozwolone, gdy temperatura otoczenia
miejsca pracy mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C,
temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne lub przez realizowane
prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotność względna powietrza mierzona
hydrometrem o różnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%. Czyszczenia i malowania na
otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania opadów atmosferycznych,
mgły i w pobliżu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie
należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach
popołudniowych zakończyć przed wystąpieniem rosy.
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Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia
należy pomalować warstwą farby podkładowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO, a sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe dla robót montażowych.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. Sprawdzeniu jakości
podlegają :
wbudowane materiały,
wykonanie elementów przed ich zamontowaniem,
gotowa konstrukcja.

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji oraz odchyłki montażu przyjąć wg PN96/B-
06200
Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac.

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów.
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z
projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi
pomiarowych.
Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z
uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny
montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:
a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a
element powtórnie skontrolować,
b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem konstrukcji.
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7.3. Zabezpieczenie powierzchni.
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-
97052.
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.
Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 należy wykonywać co najmniej w
czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych
elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a
tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejszą,  ale nie więcej niż 20% od grubości
wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować
pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach
zlokalizowanych blisko krawędzi elementów.
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana
powtórnie. Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania
prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych.

7.4. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są
następujące dane i dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez inspektora,

 atesty użytych materiałów budowlanych,
 Dziennik Budowy,
 uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.5. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastępuje ona dotychczasowa normę PN-B-06200
oraz PN-87/M-69008.
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montażu. Zakres kontroli i badan należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone
odchyłki geometryczne układu,
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jakość materiałów,
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych.
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co
najmniej:

 przedmiot i zakres odbioru,
 dokumentacje określająca komplet wymagań,
 dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,
 protokoły odbioru częściowego,
 parametry sprawdzone w obecności komisji,
 stwierdzone usterki,
 decyzje komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji
powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-
86/B-01806).

8. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są:  masa gotowej konstrukcji w tonach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok.
[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali
do malowania
[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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SST.04 - ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót zbrojarskich i betoniarskich 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiających i
mających na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych występujących w
obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą roboty obejmujące:

 zbrojenie konstrukcji prętami gładkimi i żebrowanymi,
 betonowanie konstrukcji stopy fundamentowej,
 osadzenie marek i kotew stalowych w elementach żelbetowych.

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 wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0
„Wymagania ogólne”.

2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku A-IIIN (B500SP), A-I
(St3SX-b),  
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia,
pęknięcia widoczne gołym okiem.
2.2.3. Wymagania przy odbiorze
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Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym
mają być podane:
– nazwa wytwórcy;
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215;
– numer wytopu lub numer partii;
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy
wytopowej;
– masa partii;
– rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
– znak wytwórcy;
– średnica nominalna;
– znak stali;
– numer wytopu lub numer partii;
– znak obróbki cieplnej.
2.2.4. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego.
2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.2.6. Masa betonowa gotowa z atestem
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Wymagania do betonu użytego do budowy – wg projektu konstrukcji:

- Chudy beton C.8/10
- Beton konstrukcyjny C.20/25

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST 0 „Wymagania ogólne”.
5.2. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
zbrojarskie i betoniarskie.
5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie, bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.3.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.3.5. Odgięcia prętów, haki
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Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PNS- 10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy
zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia
powstałe podczas wyginania.
5.4. Montaż zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej,
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
a) 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych;
b) 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych;
c) 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali;
d) 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów;
e) 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw.
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do
łączenia prętów o średnicy do 12m, przy średnicach większych należy stosować drut o
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
5.5. Wykonywanie robót betoniarskich
5.5.1. 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 dziennika budowy.
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5.5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
– Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompę przystosowaną do
podawania mieszanek plastycznych;
– Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny;
– Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
5.5.3. 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 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 na głębokość 5–8 cm
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 m.
5.5.4. Przerwy w betonowaniu
– Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem;
– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
projektantem;
– Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego;
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
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 trzech godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
– Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać dwóch godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
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• Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem;
• Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu;
• Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa;
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja;
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót wykonania betonu i zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy sprawdzić
zgodność przywieszek z zamówieniem; Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia,
gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się
zmniejszenia
grubości otuliny;
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm;
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm;
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm;
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie
powinno przekraczać 3%;
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie;
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm;
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
Przy odbiorze betonu gotowego należy sprawdzić jego zgodność z dokumentacją projektową.

7. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zawarte są w w ST „Wymagania ogólne”.
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową;
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach;
– rozstawu strzemion;
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów;
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w . ST 0 „Wymagania ogólne”.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
• PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
- 8 -
ST 6 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie
• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
• IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
• PN-EN 206-1:2003 Beton.
• 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.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji;
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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SST.06. STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)
2. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznych  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  dla
inwestycji: Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Urzędu

Miejskiego w Łasku z instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu
                   i obiektami małej architektury

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako : Dokument  przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania:
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do stosowania w
Służbie Zdrowia
-  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  w  Warszawie  dopuszczającą
stosowanie wyrobu w budownictwie.
- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie.

1.3. Zakres robót objętych SST.
/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Montaż stolarki okiennej 
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej zewnętrznej 
Montaż parapetów zewnętrznych.
Montaż parapetów wewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w części ogólnej.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1 Materiałami  stosowanymi  przy wykonywaniu  robót  według  niniejszej  specyfikacji  są
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/
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Wykonawca  zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 
Zabudowaniu podlega kompletna stolarka  drzwiowa:
Stolarka aluminiowa  wg. katalogu wybranej  firmy  lub na indywidualne  zamówienie,  wsp.
izol. term. 1,3 [W/(m2·K)] drzwi zewn.
Drzwi z samozamykaczami.
Dwa zamki patentowe - drzwi zewnętrzne
Min. 3 zawiasy na każde drzwi.
Kolor jasnoszary.
W witrynie zewnętrznej szkło bezpieczne o podwyższonej odporności na zbicie min.
P2A (chroniące  przed zranieniem,  stanowiące  czasową ochronę przy próbie  włamania  bez
przygotowania).
W witrynie wewnętrznej zależy zastosować szkło bezpieczne.

2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB
dopuszczającym do stosowania i projekcie technicznym.
2.3. Składowanie elementów.
Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Wyroby układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  zobowiązany jest  do używania  jedynie  takiego sprzętu , który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu tych robót , jak
też  przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych   oraz  w  czasie  transportu ,  załadunku  i
wyładunku materiałów  itp.

4. TRANSPORT.
Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem
indywidualnym. Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Demontaż okien i drzwi drewnianych i stalowych oraz parapetów  zewnętrznych,
5.2. Przygotowanie ościeży.
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić.
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5.2.2 Stolarkę  okienną  należy  zamocować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeżu  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba  punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu Po bokach
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 10 po 2 po 3

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej.
W   przygotowany otwór okienny  wstawić ramę okienną na podkładkach lub
listwach. Ramę ustawić, sprawdzić pion i poziom, zaklinować.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm
na wysokości całego okna.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Po ustawieniu  ramy w otworze osadzić  w ościeżach kotwy mocujące  w ilości  podanej w
tabeli.  Szczeliny  między ościeżem i ościeżnicą  wypełnić  materiałem izolacyjnym ( pianką
montażową) dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Szczelina pozostająca do wypełnienia ( luz montażowy) nie powinna być mniejsza niż 1cm i
większa niż 3 cm na stronę.
W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Obróbkę ościeży okiennych wykonywać po całkowitym wyschnięciu pianki montażowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu
użytkowego .
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być
przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.
-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną 
-kontrola kompletności wymaganych atestów 
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-kontrola certyfikatów i oświadczeń ,  kontrola  zgodności wymagań dotyczących wyrobów
oraz ich kompletności.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, 

8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności
wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI.  
Płatności podlega  ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych
w dokumentacji. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- demontaż starej stolarki wraz z utylizacją,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- tynkowanie  ścian wewnętrznych w pomieszczeniach.
10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE.  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
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SST.06.  ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  powłokowych  izolacji  przeciwwilgociowych  i  termicznych  wg  SST  i
ustaleń z Inspektorem. Tzn.: 
   

 Izolacja termiczna dachu w postaci styropianu EPS200 o gr. 15cm.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.  

Wszystkie  materiały  izolacyjne  zastosowane  do  robót  izolacyjnych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich  aprobat
technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  i  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  oraz  opadami
atmosferycznymi.
Opakowania   należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m,  tak by zachować ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania
i  magazynowania  wyrobów,  uzgodniony  z  odbiorcą  (wykonawcą  robót  izolacyjnych),
gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie lub zawilgocenie.
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2.2. Płyty styropianowe
a) Wymagania
·  płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych  wstępnie
spienionych,
· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń,
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm
dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm
Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm2,  a  powierzchnia  największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
· wymiary:
długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
grubość - 10-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3 przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.

3. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem
środowiska  przez  rozlanie.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBÓT.  

4.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.

4.2. Izolacja przeciwwodna ław fundamentowych
Izolację poziomą ław fundamentowych, ścian fundamentowych oraz posadzki na gruncie
stanowią dwie warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej. Względnie jako izolacje poziomą
można stosować 2 x folie izolacyjną budowlaną gr. min. 0,2mm.
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Izolacja pionowa lekka ścian fundamentowych - Abizol R+P. Zamiennie można stoso-
wać 2  Dysperbit  

4.3. Izolacja  termiczna dachu.
Projektowany dach  należy ocieplić styropianem gr. min. 15 cm

5. K  ONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie
i odbiór  robót  winny  być  wykonane  zgodnie  z  normami  i  wskazaniami  oraz instrukcjami
użycia producenta wybranych materiałów.

5.2. Materiały izolacyjne.
· wymagana  jakość materiałów izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona przez  producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem,
·  materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

5.3. Badania w czasie robót termoizolacyjnych
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej), instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie
wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli
lub w dzienniku budowy (o ile  jest  prowadzony)  wilgotność  i  warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotność powietrza).
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji,
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  .3.  niniejszej
specyfikacji,   a  następnie  odnotowane w formie  protokołu kontroli,  wpisane  do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.4. Badania w czasie odbioru robót
5.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny,  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych,  w szczególności w
zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacja  techniczna  (szczegółowa)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
- prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi, 
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Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  (protokoły
kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót.

5.5. Wyniki odbiorów
Wyniki  badan  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.3.  niniejszej
specyfikacji  technicznej,  opisane  w dzienniku  budowy (o ile  jest  prowadzony)  i  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa  robót  jest  m2  powierzchni  zaizolowanej.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie  przedmiaru  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT.  

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawa do dokonania  częściowego rozliczenia  robót,
jeżeli umowa taka formę przewiduje.

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i  terminy  powoływania  komisji  oraz czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót,

 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,

42



Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Urzędu
Miejskiego w Łasku z instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu

i obiektami małej architektury

 dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku
prowadzonych  robót,  o  ile  są  prowadzone,  protokoły kontroli  spisywane  w trakcie
wykonywania prac,

 dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
 instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji,
 wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je
z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót
(szczegółowej),  opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia,  oraz dokonać oceny
wizualnej.
Termoizolacja  stropodachu posadzek i ścian powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru,
jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwo  użytkownika  i  trwałości
termoizolacji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć  wadliwie  wykonaną  termoizolacje,  wykonać  ją  ponownie  i  powtórnie  zgłosić  do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
 rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną
 adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,
 nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
 grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
 warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
 oświadczenie  kierownika  robót,  że  wbudował  materiały  oznakowane  zgodnie  z

przepisami ustawy Prawo budowlane  i obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami
bhp i ppoż,

 ocenę wyników badań,
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 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i

inspektora  nadzoru  budowlanego  złożone  przy  udziale  przedstawiciela
Zamawiającego.

Protokół odbioru końcowego jest  podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1] PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[3]BN-82/6759-05 - Taśma budowlana uszczelniająca
[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane  i  elementy budynku.  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
[5]PN-EN  IS010456:2004  -  Materiały  i  wyroby  budowlane.  Procedury  określania
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
[6]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
[7]PN-EN ISO 13789:2001  –  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła
przez przenikanie. Metoda obliczania.
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału  termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”  Zalecenia  udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma  pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
-    PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.[8]PN-
EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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SST.08. ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)
1. WSTĘP.WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami
wystającymi ponad dach budynku tzn.:
B.06.01.00 Pokrycie dachu.
B.06.02.01 Pokrycie papa termozgrzewalna .
B.06.03.00 Obróbki blacharskie
B.06.04.00 Rynny i rury spustowe.

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

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora

2. MATERIAŁY.  

2.1. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np
wg Świadectwa ITB nr 974/93. ( nawierzchniowa do -25stC)

2.2. Obróbki z blachy  ocynkowanej.
Do wykonywania obróbek stosuje się blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm

2.3. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
rury spustowe o śr. 10cm z blachy ocynkowanej 0,5mm

2.4. Parapety zewnętrzne.
Do wykonywania parapetów stosuje się blachy ocynkowane powlekane gr 0,5mm 
Do realizacji  robót objętych niniejszą  specyfikacją  wymagane  są narzędzia  specjalistyczne
związane z technologiami poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie.
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3. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez  inspektora,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Należy  je  umieścić
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przesuwaniem.

4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.  

4.1. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża  pod  pokrycia  z  papy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w PN-80/B-
10240,  w  przypadku  zaś  podłoży  nie  ujętych  w  tej  normie,  wymaganiom  podanym  w
aprobatach  technicznych.  Powierzchnia  podłoża  powinna  być  równa,  prześwit  pomiędzy
powierzchnią  podłoża a łatą  kontrolną  o długości  2 m nie  może  być  większy niż  5  mm.
Krawędzie,  naroża  oraz  styki  podłoża  z  pionowymi  płaszczyznami  elementów
ponaddachowych  należy  zaokrąglić  łukiem  o  promieniu  nie  mniejszym  niż  3  cm  lub
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

4.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże, do którego będzie zgrzewana papa należy odpowiednio przygotować tj oczyścić z
wszelkiego  rodzaju  nierówności  i  zanieczyszczeń  mogących  mieć  wpływ  na  jakość
wykonanego pokrycia,  oraz zagruntować preparatem gruntującym.  Montaż papy do podłoża
może  nastąpić  dopiero  po  całkowitym  przeschnięciu  zagruntowanej  powierzchni.
Zagruntowanie  powierzchni  stanowi  także  tymczasową  ochronę  powierzchni  przed
wnikaniem do niej wody opadowej.

4.3. Izolacje papowe.
W  pokryciach  dwuwarstwowych  z  pap  termozgrzewalnych  na  pierwszą  warstwę  należy
zastosować papę podkładową, na warstwę wierzchnią warstwę nawierzchniową z posypką.
Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie
wpływu  odkształceń dachu  na tynk.  Szerokość zakładów papy zarówno  podłużnych  jak  i
poprzecznych w każdej warstwie powinno być nie mniejsze niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

4.4. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie obejmują wykonanie obróbek ogniomurków, obróbek okapów, obróbek
podstaw i czap kominowych, obróbek szczelin dylatacyjnych, 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci dachowych.
- roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej
od –15oC,
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
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Obróbki  dachowe  montuje  się  w  różny  sposób  w  zależności  od  rodzaju  pokrycia.
Wykonywane  są  one  na  budowie  z  dostosowaniem  do  sytuacji  występującej  w  trakcie
realizacji  robót.  Przy wykonywaniu  obróbek elementów wystających  ponad  dach,  obróbki
wykonuje  się  z  dwóch  części,  tak  aby  umożliwić  pracę  skurczowo-rozkurczową  tego
elementu, inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w
konsekwencji  do  ich  zerwania.  W  podobny  sposób  obrabiane  są  blachą  dylatacje
konstrukcyjne dachu.
2. Po wykonaniu i zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania

pokrycia docelowego. Po wykonaniu  kompletnego pokrycia dachowego montowane są
elementy odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

1.1. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej
• rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza
blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny
być lutowane na całej długości,
•  rynny  powinny  być  mocowane  do podłoża  uchwytami,  rozstawionymi  w odstępach nie
większych niż 50 cm,
• spadki rynien regulować na uchwytach ,
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

1.2. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
• powinny być  łączone w złączach pionowych  na  rąbek pojedynczy leżący,  a  w złączach
poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 3 m,
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
•  rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury
żeliwnej na głębokość kielicha.
W zależności od rodzaju dachu odprowadzenie wody może przebiegać wewnątrz obiektu lub
przestrzeni stropodachu, wówczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym muszą być za-
montowane przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu.
Po zakończeniu robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu.
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2. KONTROLA JAKOŚCI.  

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

2.2. Roboty.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno  być wykonane z
materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli
to  niemożliwe,  należy  warstwy wodoszczelne  i  obróbki  blacharskie  oddzielić  od podłoża
warstwą innego materiału izolacyjnego.
Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do robót
pokrywczych. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wewnątrz lub na
zewnątrz rynny.
Brzegi rynny powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7mm i obustronnie połączone z
rynną.  Każde załamanie  rynny  należy oprzeć na  uchwytach  rynnowych,  a  naroża o kącie
mniejszym od 120° usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału,  z jakiego wykonano rynnę,
zamocowanym do zwoju zewnętrznego.
Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm,  a w zależności od
pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi:
4x25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm;
5x25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm;
5x30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia.
Spadki rynien nie powinny być niniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny należy umieścić
niżej od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien
być  usytuowany  o  25mm  niżej  w  stosunku  do  linii  stanowiącej  przedłużenie  połaci.
Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległość
miedzy sąsiednimi rurami spustowymi.
Odchylenie  rur  spustowych  od  pionu  nie  powinno  przekraczać  20mm  przy  długości  rur
większej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów
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nie  powinno  być  większe  od 3mm.  Osie  załamań  i kolanek  powinny  tworzyć z osią rury
spustowej kąt 110°-130°.
Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o
szerokości 5-6cm, wykonany z tego samego materiału co rura spustowa. Nad uchwytami rur
powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego materiału co rura i
zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się.

2.2.1. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie  należy  wykonywać  w  szwach  prostopadłych  i  równoległych  do  okapu,  na
kalenicy  w narożach.  Polega ono na stwierdzeniu,  czy łączenia  i  umocowania  arkuszy są
zgodne z postanowieniami normy.
Sprawdzenie  rynien  polega  na  stwierdzeniu  prawidłowego  wykonania  uchwytów,  denek  i
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien.
Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków
i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych. Należy stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach
pionowych i poziomych, mocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości
i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć.
Badania  należy przeprowadzać za pomocą oględzin,  z  wyjątkiem sprawdzania  pionowości
rur, które należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm.
Sprawdzenie  zabezpieczeń elewacyjnych  polega na  stwierdzeniu  prawidłowego wykonania
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

2.2.2. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. 
Należy  stwierdzić  prawidłowe  wykonanie  zabezpieczeń  kominów  oraz innych  elementów
dachu,  jak:  wietrzniki,  włazy,  kołnierze  masztów,  kołpaki  rur  wentylacyjnych  i  nasady
kominowe.
Sprawdzenie  szczelności  pokrycia  należy  przeprowadzić  w  wybranych  przez  komisje
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli
nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca
poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu, obserwując,
czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający
odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

2.2.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli  badania  przewidziane  w normie  dadzą wynik  dodatni,  wykonane roboty blacharskie
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da
wynik  ujemny,  całość odbieranych robót blacharskich lub tylko  ich cześć należy uznać za
niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami
normy nie mogą być przyjęte.  W tym przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie  z
wymaganiami  normy  pokrycia  w  celu  doprowadzenia  go  do  zgodności  z  normą  a  po
poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  nie
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nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie
mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

3. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
- 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

4. ODBIÓR ROBÓT.  

4.1. Odbiór podłoża.
•  badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania, łacenia) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej  o długości 2 m lub za pomocą szablonu  z podziałką  milimetrowa.
Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

4.2. Odbiór robót pokrywczych.
4.2.1. Roboty pokrywcze,
jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża (deskowania i łat)
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia
należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
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Odbiór pokrycia, 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 kanalizacyjnych.

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

5.1. Ustalenia ogólne.
3. Podstawa  płatności  będą  warunki  zawarte  w  umowie  miedzy  Zamawiającym  a

Wykonawcą.

 Pokrycie z papy.
4. Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

1.1.  Obróbki blacharskie.
5. Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
6. przygotowanie,
7. zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
8. uporządkowanie stanowiska pracy.

1.1. Rynny i rury spustowe
9. Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
10. przygotowanie,
11. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
12. uporządkowanie stanowiska pracy.

1. PRZEPISY ZWIĄZANE  

13. [1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
14. [2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien półokrągłych.
15. [3]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace.
16. [4]PN-61/B10245 – Roboty blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
17. [5]PN-71/B10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
18. badania przy odbiorze.
19.  [6]PN-75/B-12029/Az1:1999–  Ceramiczne  materiały  dekarskie.  Dachówki  i  gąsiory

dachowe. Badania.
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SST.08. KŁADZENIE PŁYTEK (45431000-7)
2. WSTĘP.  

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
wykonywanych w ramach realizacji zadania określonego w pkt. 1.1.
1.3. 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 prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
– pokrycia podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element
warstw podłogowych,
– pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę
architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,
oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,
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zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
późniejszymi zmianami),
-protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokółami z badań kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST.00.
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z
płytek ceramicznych 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,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E.3%. Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E.6%. Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E.10%. Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień
ścieralności, mrozoodporność i twardość:
Posadzki i wykładziny schodów należy wykonać z płytek ceramicznych (gres) . 
płytki ścienne szkliwione - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość
wodna E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w
warunkach oddziaływania temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne. 
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płytki podłogowe gres nie szkliwiony, mrozoodporne - posiadają parametry zgodne z PN-
ISO 13006:2001 załącznik G (nasiąkliwość wodna E < 0,5%). Płytki przeznaczone są do
wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą nasiąkliwością,
dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na ścieranie.
Zaleca się stosować w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz w strefach
wejściowych do budynków, jako okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych.
Powierzchnie płytek gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca się konserwować
impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchłanianiem zabrudzeń. Przed spoinowaniem
przeprowadzić próbę zastosowania fugi (zwłaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i
ewentualnie zabezpieczyć powierzchnie płytek przed przebarwieniem. 

Płytki na podłogi -Stateczność antypoślizgowa  min. R10. Klasa ścieralności V

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą
spełniać
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i 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 6-12 mmm 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.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Transport i składowanie materiałów
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 na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
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naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości
minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w
dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem elastycznym.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji
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producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność
kleju.
5.3.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z
różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją
producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości
płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
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powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm– około 3 mm
– od 200 do 600 mm– około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.
5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
–płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża.
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Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym
(zgodnie z instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości
cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
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powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek
podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla
niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami”
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny
podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też
usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu
wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem
należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się
okładziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały– płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– 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 pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i
okładzin z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- 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 wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien
obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocąłaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do
1 mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest
dowodem nie wiązania płytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim 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 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
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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 2 mm na
długości 1 mi 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w
projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 mi 3 mm na długości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00„Wymagania ogólne”
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
wykładzinowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.
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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
wykładzinowych i okładzinowych. 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 ulegających 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 odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,
- protokóły odbioru podłoże,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny
wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie
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wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do
odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń
umownych,.
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
-rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
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-rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po
dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie
elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w
umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%.
Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.
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PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.
Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i
siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia
metodą
Pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności
liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok
termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i
kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na
ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości
na
zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości
wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie
Arkady – 1990 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
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SST.09
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 4531000-3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie remontu elektrycznej instalacji wewnętrznej oświetleniowej  
Zakres prac obejmuje :
- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do
prawidłowego wykonania robót,
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,
- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- roboty montażowe,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,
- prace porządkowe oraz wywóz, utylizacja odpadów budowlanych,
- próby i czynności odbiorowe.
Zakres rzeczowy obejmuje:
      - instalacja oświetleniowa,

 montaż opraw oświetleniowych
 instalacja gniazd wtykowych
 montaż rozdzielni elektrycznych
 roboty demontażowe istniejącej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych
 wewnętrzne linie zasilające

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy
ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w
przywołanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych
materiałów oraz ich zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego.
2.MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
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Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem
CE.
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są :
2.2 rodzaje wykorzystywanych materiałów
2.2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301:
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce polwinitowej,
płaskie, do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych. Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056.
- przewody instalacyjne kabelkowe YDYp
- oświetlenie - odpowiednio 2/3/4 x1,5 mm2/750V
- gniazda - odpowiednio 3/4 x2,5 mm2/750V
2.2.2. Puszki bakelitowe ( instalacyjne, odgałęźne):
- Podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego Dn
60 i 70, puszki końcowe do montażu w systemie modułowym 1, 2, 3; 4; lub 5
elementowym.
2.2.3 Osprzęt elektryczny:
- Łączniki podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykończone ramką modułową , białe ,
IP20 w pomieszczeniach suchych i IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych, budowa
modułowa
- Gniazda wtyczkowe podtynkowe z uziemieniem z tworzywa sztucznego , wykończone
ramką modułową , białe , IP20 w pomieszczeniach suchych i IP 44 w pomieszczeniach
wilgotnych, budowa modułowa
2.2.4. Oprawy oświetleniowe :
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.
2.2.4.1 Oprawy oświetlenia podstawowego – rodzaj opraw – wg wykazu w dokumentacji,
przedmiaru robót oraz do uzgodnienia z Inwestorem
3. SPRZĘT
. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich
właściwości.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Roboty demontażowe.
Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej (osprzęt, przewody ,oprawy) wykonać
zgodnie z zasadami robót demontażowych instalacji elektrycznych.. Zdemontowane
oprawy, osprzęt i przewody należy złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora.
5.1.2. Trasowanie.
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając
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konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa
instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i
remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych
i poziomych.
5.1.3. Bruzdy.
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do
średnicy przewodu
z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe
więcej niż jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między
przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo.
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach
działowych.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
5.2.1. Montaż opraw
 Montaż opraw należy dokonać na suficie i ścianie , zgodnie z instrukcja montażu
dostarczoną przez producenta opraw . Rozstaw opraw zgodnie z dokumentacją -rzuty
kondygnacji oraz
5.3. Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej
5.3.1. Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-
559:2003 . Oświetlenie wykonać przy zastosowaniu opraw świetlówkowych kompaktowych
Montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z instrukcja
producenta opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z
dokumentacją projektową..
Przy wykonywaniu robót należy:
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączenie odbiorców 1-fazowych,
- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie
kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń,
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie,
5.3.2. Montaż puszek.
Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą gipsu budowlanego.
Puszki należy osadzać na takiej głębokości , aby ich górna ( zewnętrzna) krawędź była
zrównana z ostatecznym licem ściany ( po wykończeniu ściany ). Przed zainstalowaniem ,
należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzonych przewodów, puszki końcowe mocować w taki sposób by można było
umocować łączniki w ramkach modułowych 3; 4 lub 5 elementowych .
5.3.3. Układanie i mocowanie przewodów.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania
kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez
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zastosowania osłon w postaci rur osłonowych ( pkt. 5.3). Podłoże pod przewody winno być
równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w
odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do
puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe
prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny
krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami , lub inaczej zabezpieczyć przez
zatynkowaniem.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych.
5.3.4. Łączenie przewodów.
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w
oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno
stosować
połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na
naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji
i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi końcówkami.
5.3.5. Montaż osprzętu i przewodów.
Łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach w układzie modułowym
w ramkach 3; 4 lub 5 polowych.
5.3.6. Badania i próby.
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiary należy dokonać induktorem 500V lub1000V.
Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem
neutralnym nie może być mniejsza od:
- 25MΩ dla instalacji 230V
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji
wtynkowej , a także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej.
Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane
zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są
dokładnie dołączone do właściwych zacisków. Bezwzględnie wykonać pomiary natężenia
zainstalowanego oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach Z wyżej wymienionych
pomiarów wykonać stosowną dokumentację. uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i
naturalnymi.
5.3.7. Połączenia przewodów ochronnych.
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:
- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe .
Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia
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narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako spawane, spajane na zimno, spajane
termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia przewodu
ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie,
- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio
mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym
rozluźnieniem.
- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i
pokryć wazeliną bezkwasową.
5.3.7. Oznakowanie.
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób:
- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez
naniesienie przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do
100mm każdy. Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów
poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji
połączeń wyrównawczych.
- Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu,
- Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia
całych przewodów ochronnych.
5.3.8. Próby montażowe.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin
instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych
materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i
dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego
zakresu badań.
Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST , mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych
badań.
Po wykonaniu badań , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.
Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia podlega :
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie trasy kablowych,
- umocowanie przewodów,
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,
- wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej i natężenia oświetlenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest :
- mb – dla linii i przewodów,
- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego,
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- kpl. – dla pomiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie :
zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów,
prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji.
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory
międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji
elektrycznej.
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują :
- sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub
trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają :
- instalacja przed załączeniem pod napięcie.
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć:
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej,
- protokoły badań i pomiarów,
- protokoły odbiorów częściowych,
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w
budownictwie,
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.
Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności , aktualności i stanu powykonawczej
dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji
elektrycznej , sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu
w
ofercie przetargowej.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi,
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań,
- montaż linii,
- montaż opraw,
-montaż osprzętu elektrycznego ( puszki końcowe i rozgałęźne),
- montaż łączników,
- prace porządkowe,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja.
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Cena uwzględnia również :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku
prowadzenia robót,
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania
sprzętu,
- przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego.
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i
łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona
przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
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wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania
danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania
ogólne
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych
10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V
Instalacje elektryczne. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313; Dz. U. 2000.82 930 )
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
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- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999.25.226)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690)

SST.10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  nawierzchni  z  kostki brukowej
betonowej gr. 6 i 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej. oraz z płyt betonowych 40x80x8
cm

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Przebudowa strefy
wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łasku z instalacją elektryczną,
utwardzeniem terenu i obiektami małej architektury

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z płyt betonowych
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
     -      chodników
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1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji. Grubość kostki 6 cm i 8 cm, płyt betonowych 8 cm 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  „Wymagania
ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
– 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
– 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:

– 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,

– 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

– na długości  3 mm,
– na szerokości  3 mm,
– na grubości  5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brązowy.

78



Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Urzędu
Miejskiego w Łasku z instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu

i obiektami małej architektury

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być

mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza

niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość

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

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:

– próbka nie wykazuje pęknięć,
– strata masy nie przekracza 5%,
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie

zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

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

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

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

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

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

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

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

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
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5.2. Podłoże

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w projekcie technicznym.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić:
grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
 

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża
betonowe 30x8 cm zgodnie z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez
Zamawiającego.

5.5. Podsypka

Należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową - grubość po zagęszczeniu powinna
zawierać się w granicach 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana. Podbudowa - kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych niż 8mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostkę należy ułożyć zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowej.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
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należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddana do ruchu.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

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

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

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

6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać  1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0
cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. Odbiór robót  8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

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

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej

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

PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
 [6]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
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SST.11. ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robot związanych z budową:
przyłącza wodociągowego
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla:
Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łasku z
instalacją elektryczną, utwardzeniem terenu i obiektami małej architektury

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
budową zewnętrznych instalacji wod-kan
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonania przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
 

1.4. Określenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna  instalacja zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków
sanitarnych

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód
deszczowych
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1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej
kanalizacyjnej w budynku z siecią kanalizacji.

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z
wyżej położonych.

1.4.4. Elementy studzienek j komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną
dolną powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną
spocznika.

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna
pomiędzy kinetyk ścianą komory roboczej.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
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przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających
1.5. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe
należy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

1.6. UWAGI KOŃCOWE

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania
robót budowlano - montażowych.
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca.

II . MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST)
- być w gatunku bieżąco produkowanym
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

- Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z:
Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ ciężki (S) - SDR34 (SN8), lita 160x4,7
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- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.3. Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej:

 studzienka rewizyjna z z tworzywa sztucznego śr. 315 mm

2.7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

2.7.1. Rury kanałowe.
Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem się wód opadowych.
W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. Nie
przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 m - dla
rur o średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach powinny być składowane
oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach
powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki powinny być składowane w sposób
uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. Należy zachować szczególna
ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić
przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie
dopuszczać do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed
nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł
ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo
przeciwpożarowe.

2.7.2. Kruszywo na podłoża, wymianę i do betonów

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach tak
aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

III. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i
wyładunku materiałów.
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
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- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu,
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu,
- betoniarek ręcznych,
- pomp do odpompowania wody z wykopów,
- agregatów prądotwórczych,
- systemowy szalunek płytowy,
- komplet narzędzi instalacyjnych,

IV. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodować:
- segregacji składników,
- zmiany składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

4.6. Izolacja
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

V. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi,
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym.

5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu,
2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny)
podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
4) Zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej
niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją
Techniczną,
5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym,
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym.
6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien
odpowiadać parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co
25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montażowe

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.
2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu.
3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.
4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu.
Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku.
5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się.
6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz.
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7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności
8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.
9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego
twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.
11) Włączenie kanału do istniejącej studni rewizyjnej.

5.5.1. Rury kanałowe

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być
oznakowane:
- czynnik transportowany,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiału,
- oznaczenia średnicy,
- grubość ścianki,
- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień,
- obowiązujące normy.
2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją
montażu dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.
3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w
temperaturze nie mniejszej niż +8°C.
4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed
zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w skrzyżowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodociągowych, gazociągów i kabli wykonać zgodnie z dokumentacją
techniczną.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
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należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

VII. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji
sanitarnej. Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
„Instalacje sanitarne „
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów )
- ściany w miejscach ustawienia urządzeń
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie
wykonywania robót,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów ),
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia ),
- protokóły badań szczelności instalacji,

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
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X. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje
sanitarne 
Aprobaty techniczne,
Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe:

Sieci i instalacje wodociągowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa.
Sieci i instalacje kanalizacyjne:
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST-12.  ELEMENTY WYPOSAŻENIA
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

         Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania,
dostawy,  montażu  i  odbioru  elementów małej  architektury dla  projektu:  Przebudowa strefy
wejścia  głównego  do  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Łasku  z  instalacją  elektryczną,
utwardzeniem terenu i obiektami małej architektury

1.2 Zakres robót objętych ST

    W zakres robót wchodzi dostawa i montaż wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z opisem
technicznym i zaleceniami producenta:

Ławki 2 szt.

• wymiary: długość 196 cm, wysokość 90 cm, szerokość 56 cm
• waga: ok 51 kg
• materiały: profile metalowej 80x40 mm, kolor ciemnoszary
drewno egzotyczne: kolory naturalne (lakier bezbarwny)
• montaż: za pomocą kołków rozporowych

 Kosze na śmieci 2 szt 

• pojemność 52 L

• waga 42 kg
• wysokość 85 cm
• szerokość 35 cm
• materiał: stal nierdzewna, stal czarna
• zamykany na kluczyk,
• otwieranie kosza opcjonalnie lewo lub prawo
• mocowanie – kotwienie do podłoża
• popielniczka papierosowa

Osłony na drzewa – 1 szt 

• wymiary zewnętrzne 1562x1562 mm
• wymiary wewnętrzne 474 x 474 mm
• stal czarna lub żeliwo grubość 30 mm
• średnicę wewnętrzną należy dostosować do wymiaru pnia drzewa z zapewnieniem miejsca
na jego przyrost
• waga 249 kg
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• kolor ciemno szary lub czarny
• Wytyczne montażowe: należy wybrać humus na głębokość około 20 cm, grunt wyłożyć
geowłóknina i zasypać materiałem przepuszczalnym np żwir bez ubijania!!!
• Mocowanie zgodne z wytycznymi producenta..

Stojaki na rowery 1szt.  

• waga 57 kg

• szerokość 42 cm
• sposób montażu kotwienie lub betonowy fundament zgodnie z wytycznymi producenta
• ilość miejsc min.4, zalecane 5
• długość 195 cm
• wysokość od powierzchni ziemi 88 cm
• pręty stal węglowa, profile stalowe czarne, antracyt -wg zaleceń Inwestora
• kolor: ciemno szary lub czarny

Donice betonowe - 3 szt.

• kolor: ciemno szary/czarny
• wymiary 50x50x50 cm
• waga 108 kg/szt

1.3 Określenia podstawowe

      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.
Są także zgodne z zapisami specyfikacji ogólnej ST.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność
z  opisem technicznym,  rysunkami,  SIWZ,  wiedzą  i  sztuką  budowlaną,  ST i  poleceniami
Zamawiającego.

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Wymagania ogólne

         Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00
oraz w opisie technicznym.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu

     Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w specyfikacji ogólnej ST.00

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

          Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót zgodnie z umową oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  opisem
technicznym,  oraz poleceniami  Zamawiającego  lub  ustanowionego  przez  niego  Inspektora
nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bieżącego  uzgadniania  z  Zamawiającym
asortymentu i standardu przewidzianego do montażu wyposażenia. Przed przystąpieniem do
wykonywania robót Zamawiający lub ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi
asortyment i standard.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

      Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji ogólnej ST.00

6.2 Badania w czasie wykonywania robót

       W trakcie realizacji robót badaniom podlegają :

a) parametry techniczne oraz funkcjonalne urządzeń i wyposażenia

b) wyposażenie zewnętrzne

c) zgodność wyposażenia z opisem technicznym 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

        Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

         Obmiar  robót  w  zakresie  wykonania  jest  zgodny  z  odpowiednimi  elementami
przedmiaru  robót.  Zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  zgodnie  ze  wskazanymi  w
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„Przedmiarze  robót” pozycjami.  Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  niezbędne  do
wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.3 Wielkości obmiarowe

       Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie opisu technicznego, rysunków i z
uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  lub  ustanowionego
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

         Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST.00

8.2 Uznanie robót za poprawne

        Roboty uznaje się za zgodne z opisem technicznym,  ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki.

8.3 Rodzaje odbiorów robót

     Roboty podlegają odbiorowi końcowemu.

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót

    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.  Do odbioru końcowego
robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności :

a) mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego

b) uwagi i zalecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

c) dzienniki budowy

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  atesty jakościowe
wbudowanych materiałów i wyrobów

e) ustalenia technologiczne

f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego  robót,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
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wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję
roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  rozliczenia  finansowego  będą  postanowienia  zawarte  w umowie  Wykonawcy  z
Zamawiającym.

 SST-13.  ELEWACJE Z PŁYT WŁÓKNOWO
CEMENTOWYCH 

Zadanie  inwestycyjne:  Przebudowa  strefy  wejścia  głównego  do  budynku  Urzędu
Miejskiego w Łasku  z instalacją elektryczną,  utwardzeniem terenu  i obiektami małej
architektury

 Wykończenie ścian zewnętrznych  
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykończenia ścian
zewnętrznych.
2. Przedmiot i zakres robót objętych  
Ściany zewnętrzne budynku zostaną wykończone następującymi rodzajami struktur
elewacyjnych:
· Elewacja z płyt włókno-cementowych.
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
budowlanych. Poszczególne elementy elewacji należy wykonać z następujących materiałów:
3.1 Elewacja z płyt włókno-cementowych
- płyty włókno cementowe o grubości 10 mm;
- ruszt aluminiowy systemowy;
- kotwy mocujące ruszt do ściany.
4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone
zostały w SST - część ogólna. Rodzaj sprzętu używanego do robót
elewacyjnych rusztowań, sprzętu tynkarskiego powinien być odpowiedni do
rodzaju wykonywanych robót i pozostawia się do odpowiedniego wyboru przez
wykonawcę.
5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych Wymagania ogólne określone
zostały części ogólnej. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić
zgodnie
z przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
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ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i ich transport do miejsca wbudowania.
6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych
6.1 Elewacja z płyt włóknocementowych
Elementy obudowy budynku w formie okładzin z płyt włóknocementowych
należy wykonać jako płyty pełne w kolorze grafitowym i piaskowym z fakturą gładką o
grubości 10 mm z mocowaniem niewidocznym, ukrytym. Okładzina z płyt
włóknocementowych jako wentylowana okładzina zewnętrzna o szczelinie wentylacyjnej
pomiędzy izolacją termiczną w wełny mineralnej o grubości 10 cm a tylną płaszczyzną płyt.
Szczelina wentylacyjna nie może wynosić mniej niż 20 mm.
Wymagania dla płyt włóknocementowych.
- Płyty włóknocementowe o grubości minimum 10mm, w kolorze grafitowym i piaskowym
o gładkiej lub strukturalnej powierzchni.
- gęstość: ≥ 1,65 g/cm3
- wytrzymałość na zginanie: 17 N/mm2 (naprężenie łamiące: 24 N/mm2)
- wytrzymałość na ściskanie: 50 N/mm2
- niepalne, A2-s1, d0 (zgodnie z normą EN 13501-1)
- wsp. rozszerzalności cieplnej: αt = 0,01 mm/mK
- rozciąganie przy wilgotności: 1,0mm/m
-  płyty charakteryzują się jednorodnym rozkładem włókien, jak również stabilnością i
brakiem różnic w fakturze.
Należy zastosować najwyższą jakość produktu, tj.:
- bez ostrych krawędzi (krawędzie fabrycznie „cięte”)
- zachowana płaskość (wyklucza się zastosowanie „pofalowanych” płyt)
- bez widocznych przebarwień, plam, zabrudzeń itp.
Mocowanie płyt włóknocementowych do podkonstrukcji systemowej odbywa się za pomocą
systemowych łączników wkręcanych w wewnętrzną płaszczyznę płyty  
Mocowanie płyt spełnia wymagania określone w §225. Dz. U. Nr 75.
Łączniki mechaniczne muszą być niewidoczne od zewnątrz.
Jako konstrukcję nośną należy zastosować pionowy aluminiowy profil T (teowy).
Szerokość półki należy tak przyjąć aby stworzyć miejsce na poprawne zastosowanie
elementów mocujących. Profil należy zamocować do konsol aluminiowych. Ilość mocowań w
zależności od obliczeń statycznych, przestrzegając stałych i przesuwnych punktów
mocowania. Konsola aluminiowa powinna być zastosowana jako gotowy profil
i mocowana do żelbetu za pomocą kołków stalowych. Pomiędzy konsolą a żelbetem należy
zastosować przekładki termiczne. Konstrukcja mocowania powinna zapewnić, aby cała
elewacja z płyt mogła bez szkód przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń
konstrukcyjnych budynku, jak również ruchy fasady powstałe w wyniku obciążeń
termicznych i wiatrem. Wszystkie płyty włóknocementowe  muszą być mocowane
mechanicznie. Wszystkie elementy konstrukcyjne winien dobrać wykonawca elewacji z
uwzględnieniem występujących obciążeń zgodnie z Polskimi Normami i instrukcjami.
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Wielkość, typ, ilość oraz rozmieszczenie łączników jak również konstrukcji wsporczych
należy przyjmować zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaż i utrzymanie elementów okładzin z płyt włóknocementowych   należy prowadzić
zgodnie z instrukcjami producenta.
7.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne dojście i przejście do
wszystkich drzwi zewnętrznych poprzez wykonanie daszków zabezpieczających,
tuneli przejściowych w miejscach wykony.
8. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i
branżowe (BN) w szczególności:
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków. Warszawa 2002.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
polskim
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