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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA       
BBB...000000   WWWYYYMMM AAAGGGAAANNNIII AAA    OOOGGGÓÓÓLLL NNNEEE   

1.  WSTĘP 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

W ramach planowanej inwestycji zakłada się wykonanie prac związanych z rozbudową budynku 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, na którą złoŜą się: ogrodzenie działki, utwardzenie terenu, przyłącze wody, szambo oraz 
przyłącze kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka wraz niezbędnymi 
towarzyszącymi robotami rozbiórkowymi i remontowo-budowlanymi. 

Dokumentacja Przetargowa Zawiera: 
− dokumentacje techniczna, 

− przedmiary robót, 

− specyfikacje istotnych warunków zamówienia (instrukcja dla wykonawców), 
− specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

L.P. OKREŚLENIE  DEFINICJA  

1 2 3 

1 Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji 
od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do 
eksploatacji w nowych warunkach 

2 Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 

3 Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 
technicznych oraz jednostki upowaŜnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

4 Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa uŜytkowania wydane przez upowaŜnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

5 Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, 
odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu 
stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych) z 
normami i załoŜeniami projektowymi 

6 Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i 
geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu 
w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych 
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7 Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 
takŜe prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót 
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym 

8 Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja 
obiektu budowlanego 

9 Budowla kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje 
przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

10 Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach 

11 Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, Ŝe zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

12 Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną 

13 Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

− pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

− dziennik budowy 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
− projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji 

obiektu 
− operaty geodezyjne 
− ksiąŜki obmiarów 

14 Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

15 Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

16 Geodezyjna obsługa 
budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 

17 Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją chemiczną), 
szkodników biologicznych i ognia 

18 Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
którą moŜe sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów Budownictwa 

19 Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angaŜująca swoje środki finansowe na realizację 
zamierzonego zadania 
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20 Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów 
Budowlanych 

21 Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 
warunkach normowych 

22 Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością 
uŜytkową 

23 Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany 
na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 
jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i 
zysku 

24 Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

25 Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie 
materiałów podstawowych 

26 Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót 

27 Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty 
lub półprefabrykaty słuŜące do budowy i remontów wszelkiego 
rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

28 Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 
kontroli zgodności realizacji z załoŜeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

29 Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

30 Norma zuŜycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych 
cechach jakościowych 

31 Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 

32 Obiekt małej 
architektury 

niewielki obiekt uŜytkowy słuŜący rekreacji i utrzymaniu porządku 
(ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy 
architektury ogrodowej) 

33 Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

34 Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

35 Podstemplowanie konstrukcja słuŜąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie 
wymaganej wytrzymałości, a takŜe do wzmocnienia uszkodzonych 
części obiektu 

36 Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
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37 Powykonawcze 
pomiary geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia połoŜenia, 
wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji 
obiektów budowlanych 

38 Pozwolenie na budowę decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas uŜytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru 
na budowie 

39 Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 
Architektów lub InŜynierów Budowlanych 

40 Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza 
Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

41 Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę Ŝądania zapłaty 

42 Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu 
sporządzenia kosztorysu 

43 Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i 
ich usytuowanie oraz warunki uŜytkowania obiektów budowlanych 

44 Roboty budowlano-
montaŜowe 

budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, modernizacji, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego 

45 Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających moŜe wynikać z projektu 
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 
pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. 
albo teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu 
zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez 
inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuŜszy, a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony 
obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieŜenia 
wypadkom osób postronnych 

46 Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

47 Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego uŜytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), słuŜąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

48 Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia 
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49 Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwienia 
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 

50 Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-uŜytkowych. 
Zadanie budowlane moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego  

51 Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej słuŜącej do zasilania odbiorców 

52 Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat 

4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

− Plac budowy jest grodzony. 

− Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie – szczególnie przy wjeździe na plac budowy. 

− Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

− Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdni, ciągów pieszych, znaków drogowych, urządzeń odwadniających itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt zabezpieczenia robót powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu zabezpieczenia robót, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

− W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki, oświetlenie, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo na budowie. 

− Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

− Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

− Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

− Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

− W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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c) moŜliwością powstania poŜaru. 

6. OCHRONA PRZECIWPO śAROWA  

− Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

− Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

− Materiały łatwopalne naleŜy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

− Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

− Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

− Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

− Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

− JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

8. OCHRONA WŁASNO ŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

− Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

− Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

− JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

− Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

9. OGRANICZENIE OBCI ĄśEŃ OSI POJAZDÓW 

− Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót.  

− Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie 
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będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

− Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed 
rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

− Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

− W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

− Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

− Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaŜ stanowiskowy dla wszystkich 
pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia “instruktaŜu” i 
udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
Nr 180, poz. 1860). 

− Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki 
badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 

− Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

− Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. 

− Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany zakres prac budowlanych lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

− Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

− Wykonawca zobowiązany jest znać zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 

− Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

13. RÓWNOWAśNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi 
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normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

14. WYKOPALISKA  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, będą uwaŜane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
przeznaczonych do wbudowania. 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony 
przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym 
obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność 
wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy 
wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 
1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. 99/98 poz. 637). 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

− Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

− Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 

− Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 

2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  

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

− Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

− Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

− Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu 
robót. 

− Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

− Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

− Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym terenie. 

3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji 
poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM  

− Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

− KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW  
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzajów 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli to będzie wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

− Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
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zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

− Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

− Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

− Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

− JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

− Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

− Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

− Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

− Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

− Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

− Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

− Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 

− Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 

1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 

− sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

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

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek,  badań materiałów i robót. 

− Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 

− Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i SST. 

− Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

− Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

− Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

− Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

− Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

3. POBIERANIE PRÓBEK  

− Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

− Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

− Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi 
Zamawiający. 

− Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. BADANIA I POMIARY  

− Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5. RAPORTY Z BADA Ń 

− Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 

− Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU  

− Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

− Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

− Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić niezaleŜnie od Wykonawcy na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia zgodności materiałów robót z 
SST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

7. ATESTY JAKO ŚCI MATERIAŁÓW  

− Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić 
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi 
normami i SST. 

− W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez SST, kaŜda partia dostarczana do 
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robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

− Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

8. DOKUMENTY BUDOWY  
DZIENNIK BUDOWY . 
a. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

b. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

c. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

d. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

e. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
− daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

f. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

g. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

i. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

KSIĘGA OBMIARU  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

DOKUMENTY LABORATORYJNE  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
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kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępniane na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru. 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOW Y 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyŜej, następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  

− Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

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

− Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

− Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

− Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

− Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

− Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

− Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

− Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 

− Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

− Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

− Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

− Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
kwalifikacyjne. 

− Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym 
okresie trwania robót. 

4. WAGI I ZASADY WA śENIA  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
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5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU  

− Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 

− Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

− Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

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

− Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU  

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

− Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

− Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

− Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

− Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbioru częściowego robót dokonuje się w terminach wyszczególnionych w harmonogramie wg 
zasad jak przy odbiorze robót zanikających. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  

W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

KaŜdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem 
zaakceptowanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upowaŜnioną pisemnie 
przez Inwestora.  

Do kaŜdego odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. 
Zamawiający nie moŜe odmówić dokonania odbioru robót. 

Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  
ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT  

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

− Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

− Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w podpunkcie powyŜej. 

− Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

− W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

− W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

− W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (jeŜeli 
stosowne przepisy prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla 
zakresu prac będącego przedmiotem umowy): : 
a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu 

wprowadzonymi przez Wykonawcę w trakcie w czasie trwania budowy oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
c. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
d. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze SST i ew. 

PZJ, 
e. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze SST i PZJ, 
f. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
g. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
h. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

5. ODBIÓR POGWARANCYJNY  

− Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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− Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

6. PRZYSTĄPIENIE DO UśYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do uŜytkowania 
obiektu budowlanego, na którego przebudowę wymagane jest pozwolenie, moŜe nastąpić po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa wyŜej jest 
wymagana takŜe, jeŜeli przystąpienie do uŜytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed 
wykonaniem wszystkich robot budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.49 
ust.5 albo art. 51 ust 3. 

Inwestor, w stosunku, do którego nałoŜono obowiązek uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu 
budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów 
szczególnych, organy: 

1) Inspekcji Ochrony Środowiska, 
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
3) Państwowej Inspekcji Pracy, 
4) Państwowej StraŜy PoŜarnej 

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania. 

Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym. 

Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 

Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek o 
udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których 
mowa jest w art. 57, w tym takŜe „oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami” oraz 
„protokoły badań i sprawdzeń”. PowyŜsze oświadczenie kierownik budowy składa między innymi w 
oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robot specjalistycznych. 

Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do uŜytkowania obiekt budowlany, 
przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. 
Przekazaniu podlegają równieŜ inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a takŜe, w razie potrzeby, 
instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

1. USTALENIA OGÓLNE  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

2.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano na 
końcu kaŜdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...000111   RRROOOBBBOOOTTTYYY    PPPRRRZZZYYYGGGOOOTTTOOOWWWAAAWWWCCCZZZEEE   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wyznaczeniem krawędzi projektowanych konstrukcji i ich punktów 
wysokościowych, w związku z realizacją prac związanych z rozbudową budynku OSP na potrzeby 
społeczno-kulturalne wsi Wilkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą złoŜą się: ogrodzenie 
działki, utwardzenie terenu, przyłącze wody, szambo oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

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 szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wyznaczenie 

a)  konturów wykopów, 
b)  roboczych punktów wysokościowych.   

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części B.00. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia krawędzi projektowanych konstrukcji i punktów 
wysokościowych mogą być: 
− słupki betonowe, 
− pale i paliki drewniane,  
− rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w SST B.00 
„Wymagania Ogólne”. 
Do wyznaczenia krawędzi projektowanych konstrukcji i punktów wysokościowych mogą być uŜywane: 
− teodolity,  
− niwelatory,  
− tyczki, łaty, taśmy stalowe 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
W/w sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru zgodnie z niniejszą SST. 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
przewoŜenie sprzętu i materiałów w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT  
− Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
− Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.). Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

− Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inspektora Nadzoru. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą 
odtworzone na jego koszt. 

− Zamawiający przekaŜe Wykonawcy lokalizację i współrzędne reperów. 

5.2. ZAKRES ROBÓT 
− Tyczenie krawędzi naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawędzie powinny być 

wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległościach nie większych niŜ co 25 m. 
Wyznaczone punkty na osi nie powinny być przesunięte więcej niŜ o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
projektowanych rzędnych. 

− W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokościowe. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót w postaci słupków betonowych, w sposób 
wykluczający osiadanie. Powinny być wyposaŜone w tablice zawierające określenie nazwy reperu i jego 
rzędnej wysokościowej. Rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 

− Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z prowadzonymi robotami i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.) z dokładnościami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz 
w specyfikacjach opisujących dany asortyment robót. 

− W celu sprawdzenie robót pomiarowych, robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem 
na całej terenie prowadzonych prac. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 

− Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych 
prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w SST B.00 
„Wymagania Ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wyznaczenie punktów głównych realizowanych konstrukcji, granic robót i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie tyczenia realizowanych robót dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktów, 
− wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona, utrzymanie punktów pomiarowych, 
− prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,  
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− odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót, 
− inwentaryzację powykonawczą robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru Wykonawca.  

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-N-99310:1973 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 
PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
Instrukcja techniczna O-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. G.U.G. i K. 1979, zmiana 

1983. 
Instrukcja techniczna O-2.  Ogólne zasady opracowania map do celów geodezyjnych. G.U.G. i K. 1979, 

zmiana 1983. 
Instrukcja techniczna O-3.  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. G.U.G. i 

K. 1992. 
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K., 1980, zmiana 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. G.U.G. i K. 1980. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. G.U.G. i K., 1979, zmiana 1983. 
Instrukcja o ewidencji, inwentaryzacji, przeglądach, konserwacji i odtwarzania znaków punktów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. G.U.G. i K. 1973, zmiana 1983. 
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 
z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.05.1990 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania 
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001r. w sprawie zgłaszania 
prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 
zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, 
poz. 837). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.03.1999r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30, 
poz. 297). 
OST D-01.00.00. Roboty przygotowawcze. G.D.D.P. Warszawa 1998. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...000222   RRROOOBBBOOOTTTYYY    RRROOOZZZBBBIII ÓÓÓRRRKKK OOOWWWEEE   III    DDDEEEMMM OOONNNTTTAAAśśśOOOWWWEEE   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką budynku starej świetlicy w związku z realizacją prac związanych z 
rozbudową budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

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 szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórki budynku starej świetlicy z wywozem gruzu na miejsce zwałki oraz 
posegregowaniem i wywozem złomu na składowisko wskazane przez Inwestora.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części B.00. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Do wykonania prac rozbiórkowych i demontaŜowych moŜna stosować n/w materiały: 
− gazy techniczne, 
− bale iglaste, 
− deski iglaste 19-45 mm, 
− stemple, 
− gwoździe, 
− klamry ciesielskie 
i inne materiały pomocnicze. 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Przewiduje się do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu oraz złomu zastosowanie 
następującego sprzętu: 
− młotów elektrycznych i/lub pneumatycznych, 
− drobnego sprzętu ręcznego, 
− koperek lub ładowarek, 
− samochodów samowyładowczych, 
− zestawu spawalniczego gazowego, 
− lub innego sprzętu i maszyn, które nie będą niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję budynku  

4. TRANSPORT 
Ogólne warunki transportu podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Materiały pochodzące z rozbiórki i demontaŜu naleŜy sukcesywnie usuwać poza teren budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT  
Roboty objęte zakresem wg punkcie 1.3 niniejszej SST realizować przy uŜyciu sprzętu wymienionego w 
punkcie 3. Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe tak, aby nie naruszyć konstrukcji 
istniejących obiektów. NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów 
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno być uzgodnione przez 
Zamawiającego z odpowiednimi władzami.  

Kiedy w trakcie wykonywania robót pojawią się oznaki występowania nieprzewidzianych nieprzydatnych 
materiałów, to o takich faktach powinien być niezwłocznie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Inspektor 
Nadzoru powinien podjąć decyzję, co do rozmiaru i koniecznego usunięcia nieprzydatnego materiału. 
Materiały nieprzydatne z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być sukcesywnie, w miarę 
postępu robót usuwane z terenu budowy. 

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Inwestorem powinien podjąć decyzję, co do rozmiaru i koniecznego 
usunięcia nieprzydatnego materiału. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
− Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie kompletności wykonanych 

robót, 
− wymaganiami określonymi w punkcie 5 niniejszej SST. 

Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. 

Kontrola pozostałych robót polega na kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu posegregowania i 
oczyszczenia elementów stanowiących własność Zamawiającego. 

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z rozbiórką i demontaŜem są: 1 mb (metr bieŜący),1 m2 (metr 
kwadratowy), 1 m3 (metr sześcienny).  

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robót 
nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i 
powinien dotyczyć całkowitej wielkości rozbieranej konstrukcji (jednorazowo). 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Płatność powinna nastąpić zgodnie ze SST B.00 „Wymagania Ogólne”, na podstawie jednostek 
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
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Cena obejmuje: rozbiórkę elementów, przemieszczenie, załadunek i odwiezienie materiałów 
rozbiórkowych, opłaty wysypiskowe. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część I. Roboty 
ogólnobudowlane”, ITB wydanie III. 

Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych oraz normy i przepisy wymienione w 
przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA       
BBB...000333   RRROOOBBBOOOTTTYYY    ZZZIII EEEMMM NNNEEE      
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z rozbudową budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi 
Wilkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą złoŜą się: ogrodzenie działki, utwardzenie terenu, 
przyłącze wody, szambo oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowice gm. Rawa 
Mazowiecka. 

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 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem wykopów pod fundamenty budynku OSP, 
- wykonaniem wykopów pod słupki i cokół ogrodzenia, 
- wykonaniem prac ziemnych związanych z budową przyłącza wody, 
- wykonaniem prac ziemnych związanych z budową przyłącza i szczelnego zbiornika na nieczystości 

płynne, 
- wykonaniem prac ziemnych związanych z utwardzeniem terenu, 
- wykonaniem prac ziemnych związanych z formowaniem i zagęszczeniem nasypów oraz niwelacją 

terenu, 
- wykonaniem prac związanych z ewentualnym wywiezieniem gruntu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części B.00. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.6. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  
Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zgodą Inspektora Nadzoru. JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ wykonanie prac objętych umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy oraz 
nadmiar gruntów powinny być wywiezione przez Wykonawcę. Przydatność gruntów stwierdzi Inspektor 
Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

Do wykonania robót związanych z wykopami materiały nie występują.  

Do wykonania warstwy filtracyjnej i podkładu Ŝwirowo-piaskowo (wymiana gruntu) pod fundamenty 
naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
− uziarnienie do 50 mm, 

− łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
− zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

− zawartość cząstek organicznych do 2%. 

Do wykonania podkładu podposadzkowego naleŜy stosować piasek zwykły. 

Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i 
ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem 
krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
Roboty pomiarowe naleŜy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją SST B.01 „Roboty przygotowawcze”. 

Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 
lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę. Wykonawca powinien 
wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy były odspajane 
oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie.  

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania robót, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie prowadzenia robót spadki 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu i spowoduje to ich trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 

Wykonywanie wykopów powinno się odbywać ręcznie lub mechanicznie. NaleŜy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody 
opadowe i gruntowe odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

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 umoŜliwiające 
odpływ wód opadowych 

− naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

− stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 
− Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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− Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

− W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

− Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 
10 cm. 

− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 

− Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 
próby normalnej Proctora.  

Warunki wykonania podkładu pod posadzki i rurociągi: 
− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

− Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 

− Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 

− Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

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 (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
• 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 

− Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w   
p. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopów oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
− zgodność wykonania robót z dokumentacją 

− prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
− przygotowanie terenu 

− rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
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− wymiary wykopów 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania podkładów oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
− przygotowanie podłoŜa 

− materiał uŜyty na podkład 

− grubość i równomierność warstw podkładu 
− sposób i jakość zagęszczenia. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypki oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
− stan wykopu przed zasypaniem 

− materiały do zasypki 

− grubość i równomierność warstw zasypki 
− sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi wykonania robót ziemnych są: 

− wykopy    – [m3] 
− podkłady i nasypy  – [m3] 

− zasypki    – [m3] 

− transport gruntu   – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Płatność powinna nastąpić zgodnie ze SST B.00 „Wymagania ogólne” na podstawie jednostek 
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości.  

Wykonanie wykopów – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 
− wyznaczenie zarysu wykopu, 

− odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

− odwodnienie i utrzymanie wykopu. 

Wykonanie podkładów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiału 

− uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

Wykonanie zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów 

− zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. Cena obejmuje: 
− załadowanie gruntu na środki transportu 

− przewóz na wskazaną odległość 
− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

− utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
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10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

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

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA       
BBB...000444   ZZZBBBRRROOOJJJEEENNNIII EEE   BBBEEETTTOOONNNUUU   

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych 
na mokro i prefabrykowanych związanych z rozbudową budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne 
wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

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 umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 

− Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 
− Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi 
w części B.00. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
− Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli poniŜej. 

Średnica  pręta 
Granica  

plastyczności 
Wytrzymałość  
na rozciąganie 

WydłuŜenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica Gatunek  stali 

mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

− W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

− Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

− Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 

− Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 



STWiOR rozbudowy budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka 

Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜ 
(DU Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.). Powielanie bez zgody autora jest zabronione − SBPHU inz. Andrzej Lipiec 

Skierniewice,  2010 r. 

33 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 
− Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

− Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
kaŜdej wiązki czy kręgu. 

− Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

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

− Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie. 
− Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
• stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST B.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w SST B.00 "Wymagania ogólne". 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

− Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 

− Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 
lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

− Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
− Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
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− Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

− Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. 

− Gięcie prętów naleŜy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie 
moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Minimalne średnice trzpienia uŜywane przy wykonywaniu haków zbrojenia. 
Średnica pręta zginanego w mm Stal gładka miękka  Rak = 400 MPa 

D ≤ 10 do= 3 d 
10 < d ≤ 20 do = 4 d 
20 < d ≤ 28 do = 6 d 

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze 
haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 
10 d. 

− SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, łączyć specjalnymi zaciskami lub spawać w 
ilości min. 30% skrzyŜowań. 

c) MontaŜ zbrojenia. 

− Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
− Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montaŜowych. 

− MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
− MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
− Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
− Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
− Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym: 

•  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm, 
•  przy średnicy prętów powyŜej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm. 

− Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
− Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie moŜe ulec zmianie. 

− Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbe-
towego powinna wynosić co najmniej: 

•  0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
•  0,055 m  – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05 m  – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
•  0,3 m  – dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
•  0,025 m  – dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

− Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
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− Łączenie prętów za pomocą spawania 
W konstrukcjach Ŝelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
•  czołowe, elektryczne, oporowe, 
•  nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
•  nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
•  zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym, 
•  zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym, 
•  czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
•  czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
•  czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
• zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyŜej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Inspektora Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
– gatunku stali, 
– ilości stali, 
– ich średnic, 
– długości, rozstawu i zakotwień, 
– prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowania, 
– sprawdzenia grubości otuliny (moŜe być dokonywane przez InŜyniera równieŜ po betonowaniu, przy 

uŜyciu przyrządów magnetycznych). 

Dopuszczalne tolerancje: 
– odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– róŜnica w wymiarach siatki nie więcej niŜ ±3 mm, 
– liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% 

wszystkich skrzyŜowań, 
– dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm, 
– róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm, 
– róŜnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

Cięcie prętów  
L – długość pręta wg projektu 

dla L ≤ 6,00 m 
dla L > 6,00 m 

w = ±20 mm 
w = ±20 mm 

Odgięcie (odchylenie w stosunku do 
połoŜenia określonego w projekcie) 

dla  
dla  
dla  

L ≤ 0,5 m 
0,5 m < L ≤ 1,5 k 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

Usytuowanie prętów   
a) otulenie  
– zmniejszenie  w stosunku do wymagań 

w = ≤ 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h – całkowita 
grubość elementu) 

dla  
dla  
dla  

L ≤ 0,5 m 
0,5 m < L ≤ 1,5 k 

L > 1,5 m 

w = ±10 mm 
w = ±15 mm 
w = ±20 mm 

c) odstęp pomiędzy sąsiednimi  
równoległymi prętami (a – odległość 
projektowana pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

dla   
a ≤ 0,05 m  
w = ±5 mm 

 
a ≤ 0,20 m  

w = ±10 mm 

 
a ≤ 0,05 m 

w = ±20 mm 

 
a ≤ 0,40 m 

w = ±30 mm 

d) odchylenie w relacji do grubości lub 
szerokości w kaŜdym punkcie zbrojenia 
(b – całkowita grubość lub szerokość 
elementu) 

dla   
a ≤ 0,25 m  

w = ±10 mm 

 
a ≤ 0,50 m  

w = ±15 mm 

 
a ≤ 1,50 m 

w = ±20 mm 

 
a ≤ 1,50 m 

w = ±30 mm 
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7.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór wykonanej warstwy odcinającej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w SST B.00 
„Wymagania ogólne”. 
Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 
oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 
moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Zasady ogólne płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

PN-89/H-84023/01  Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 

PN-81/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 
i niskostopowej. 

PN-84/H-93000  Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-90/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-90/H-01103  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PB-75/H-93200/00  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PB-75/H-93200/06  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub i 
nakrętek  na gorąco. Wymiary. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA       
BBB...000555      KKK OOONNNSSSTTTRRRUUUKKK CCCJJJEEE    BBBEEETTTOOONNNOOOWWWEEE   III    śśśEEELLL BBBEEETTTOOOWWWEEE   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich związanych z rozbudową budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi 
Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
− Betony konstrukcyjne. 

− Podbetony 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST b.00 „Wymagania ogólne”. 

Składniki mieszanki betonowej 
− Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
• marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
• marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
• Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
• Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
• Zawartość alkaliów do 0,6% 
• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
• Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
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• termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosomochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 

− Kruszywo. 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
• kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
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• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

− Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 

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

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

• 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Środki do transportu betonu 
− Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

− Ilość „gruszek” naleŜy 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 dłuŜszy niŜ: 

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

1. Zalecenia ogólne 
− Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251. 
− Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników: 

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
• 2% – przy dozowaniu cementu i wody 

• 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników: 
− Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
− Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 2 minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
− Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
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łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

− Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

− Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

− Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z po-
jemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

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

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia. 
− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy 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. 

− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

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

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 

− Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej, powinno być uzgodnione z projektantem, 
a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do 
kierunku napręŜeń głównych. 

− Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

− W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 

− JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

− Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

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

− Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 

3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
− Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 

warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

− W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

− Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
− Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony 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 poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
− Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

− Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

− Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

− Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
− W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres pielęgnacji 
− UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
− Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
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formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
− pęknięcia są niedopuszczalne, 

− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 
mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
− wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. 

PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są: 
– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
– 1 m3 wykonanego podbetonu. 
Obmiar nie moŜe obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”, zgodnie z tolerancjami podanymi    
w pkt.6. 

Wszystkie roboty związane z betonowaniem podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, płatność zgodnie z jednostką obmiaru 
określoną w pkt. 7 naleŜy przyjąć zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.  

W cenę betonowania konstrukcji wchodzą czynności:  
− dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

− oczyszczenie podłoŜa 

− wykonanie deskowania z rusztowaniem 
− ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
− pielęgnację betonu 

− rozbiórką deskowania i rusztowań 

− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

W cenę ułoŜenia podbeton na podłoŜu gruntowym wchodzą czynności: 

− wyrównanie podłoŜa 

− przygotowanie 
− ułoŜenie 

− zagęszczenie i wyrównanie betonu 
− oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

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-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89/S-10050 Próbne obciąŜenie obiektów mostowych, Ŝelbetowych. 

oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...000666   RRROOOBBBOOOTTTYYY    MMM UUURRROOOWWWEEE   III    TTTYYYNNNKKK III    

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem murów z materiałów ceramicznych i tynków przy rozbudowie 
budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie murów z materiałów ceramicznych i tynków. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, naleŜy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

MATERIAŁY : 

WODA ZAROBOWA DO BETONU WG PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

PIASEK  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN 13139:2003, a w 
szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do zapraw murarskich i tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

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

• wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
• masa 3,3-4,0 kg 
• cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla 
cegły – 10% cegieł badanych. 

• nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
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• wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
• gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
• współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
• odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
• odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły 

nie rozpadła się. 
− Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

• wymiary jak poz. 2.2.1. 
• masa 4,0-4,5 kg. 
• dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
• nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
• wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
• odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
• odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

− Pustak ceramiczny ścienny szczelinowy wg PN-B- 12055: 1996, typu Max 220, klasy 10. 
• wymiary l = 288 mm, s = 188 mm, h = 220 mm, 
• łączna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niŜ 42%, 
• liczba rzędów szczelin, nie mniejsza niŜ 11, 
• odchylenie od płaszczyzny cięcia ≤ 5, 
• odchylenie od płaszczyzny bocznej ≤ 4. 
• głębokość szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroŜy o długości większej niŜ 6 mm, ale nie 

przekraczającej ¼ wymiaru krawędzi ≤ 5 mm, 
• liczba szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroŜy ≤ 3 szt., 
• liczba pionowych pęknięć ścianek zewnętrznych o długości nie większej niŜ 1/3 wysokości 

pustaka oraz pęknięć ścianek wewnętrznych o długości mniejszej od wysokości pustaka            
≤ 3 szt., 

• liczba pionowych pęknięć o długości równej wysokości pustaka 0 szt., 
� nasiąkliwość pustaków badana metoda moczenia, powinna wynosić 6 ÷ 22 %, 
• wytrzymałość na ściskanie pustaka badana w kierunku równoległym do kierunku drąŜeń       

10,0 MPa, 
• odporność na działanie mrozu, pustaki powinny wytrzymać bez uszkodzeń 20 cykli zamraŜania 

i odmraŜania, 
• gęstość objętościowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosić więcej niŜ                

1,10 kg/dm³. 
BLOCZKI BETONOWE 

• M6 - 38x25x14 cm lub 38x25x12, 
• M4 - 25x25x14 cm lub 25x25x12, 
• wytrzymałość na ściskanie równa bądź większa od kl. 10 MPa, nasiąkliwość wagowa do 10%,  
• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń, 
• bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 

BLOCZKI KERAMZYTOBETONOWE 
• wymiary:    - 50×24×24 cm, 50×12×24 cm. 
• cięŜar:    - 17,5÷19,5 kg i odpowiednio 9÷10 kg, 
• wytrzymałość:  - 2,5 MPa, 
• przewodności cieplna λ: - 0,205 W/(m×K) i odpowiednio 0,238 W/(m×K), 
• mrozoodporność:  - 10 cykli 
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• reakcja na ogień   - Euroklasa A1 
BLOCZKI I PŁYTKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO 

Bloczki i płytki powinny odpowiadać normom państwowym. 
− odmiany; 05, 06, 07 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie, 
− beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06528, 
− wytrzymałość na ściskanie bloczków z betonu komórkowego autoklawizowanego; 

Odmiana 05 06 07 
Klasa B2,0 B3,0 B3,0 B4,0 B5,0 B4,0 B5,0 B6,0 
Wytrzymałość 
blokowa na ściskanie 
od [Mpa] 

1,4 2,1 2,1 2,8 3,5 2,8 3,5 4,2 

− bloczki i płytki mogą być stosowane: 

• do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych połoŜonych na wysokości co najmniej 50 
cm od poziomu terenu po odizolowaniu ich izolacja wodoszczelna od fundamentów lub ścian 
piwnicznych, 

• w pomieszczeniach o stałej wilgotności powietrza wyŜszej niŜ 75% mogą być stosowane 
bloczki i płytki po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni 
zewnętrznych przegród budowlanych za pomocą środków hydrofobowych, 

• do celów izolacyjnych i wypełnienia konstrukcji naleŜy stosować bloczki i płytki odmiany 05 i 
06, 

• do celów konstrukcyjnych naleŜy stosować bloczki i płytki odmiany 06 i 07, klasy B 4,0; B 5,0 
i B 6,0 MPa. 

ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE 

Marka i skład zaprawy murarskiej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:       piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy murarskiej dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:    piasek 

1 :  0,3 :  4 

   1    :        0,5    :          4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:         piasek 

1 :  0,3 :  4 

   1    :        0,5    :           4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP i ppoŜ. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiały przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

− Pustaki i cegły mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Pustaki i cegły luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać wysokości burt. 

− Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

− Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową, Specyfikacją Techniczną oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

WYMAGANIA OGÓLNE: 

− Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

− Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów z 
istniejącymi naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 

− Pustaki i cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

− Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

MURY Z PUSTAKÓW I CEGŁY PEŁNEJ 

Spoiny w murach z pustaków i ceglanych. 

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

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

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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STOSOWANIE POŁÓWEK I CEGIEŁ UŁAMKOWYCH. 

− JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

− Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej 
się więcej niŜ o 5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW  

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

− W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOśY 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Certyfikaty i deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały uŜyte do realizacji robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności. Wszystkie materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą 
nie dopuszczone do wbudowania. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 

− Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
− Roboty podlegają odbiorowi: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót (kontrola końcowa). 

− Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- - wymiarów i kształtu cegły, 
- - liczby szczerb i pęknięć, 
- - odporności na uderzenia, 
- - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym.  

− Zaprawy 

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

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów naleŜy przyjmować wg tabeli: 
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Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Lp Rodzaj odchyłek 

Mury spoinowane Mury 
niespoinowane 

1 Zwichrowanie i skrzywienia: 
- na 1m długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

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

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 

5 Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach 
do 100 cm       - szerokość 

     - wysokość 
ponad 100 cm - szerokość 

                   - wysokość 

 
 

+6 / -3 
+15 / -1 
+10 / -5 
+15 / -10 

 
 

+6 / -3 
+15 / -10 
+10 / -5 
+15 / -10 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po 
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków 
− Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

− Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego – nie większe niŜ 2 mm / 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
• poziomego – nie większe niŜ 3 mm / 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
− Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Cena robót obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− wykonanie ścian, naroŜy 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
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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-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST.   
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA       
BBB...000777   PPPRRREEEFFFAAABBBRRRYYYKKK AAATTTYYY    

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 
montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych uŜywanych przy rozbudowie budynku OSP na potrzeby społeczno-
kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych: 

− belki nadproŜowe, 
− elementy ogrodzeń betonowych: słupy i płyty przęseł. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

1. Belki prefabrykowane nadproŜy 

Charakterystyka belek: 
− wysokość 19 cm 

− szerokość  9 cm 

− grubość   6 cm 

a) Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

− Tolerancje wymiarowe. 

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 

− Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

• skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 

• skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
• szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 

• długość: do 30 mm 

• ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej „B”. 

b) Składowanie 

Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułoŜonych 
poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 
umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
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c) Transport 

Belki mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopką w połoŜeniu dolnym, równolegle do 
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

2. Elementy ogrodzeń betonowych. 

Do prefabrykowanych elementów ogrodzeń betonowych naleŜą: słupy i płyty betonowe pełne. 

Wymiary powinny odpowiadać dokumentacji projektowej lub wskazaniom Inspektora Nadzoru. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać dla słupów: 
- długość +5; -10 mm, 
- wymiary przekroju  ±3 mm, 
- szerokość wpustu +3; 0 mm, 

Elementy ogrodzenia powinny mieć powierzchnie gładkie bez raków, rys otwartych i pęknięć, 
krawędzie ostre, a płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. 

Dla kaŜdej partii dostarczanych elementów producent zobowiązany jest wystawić zaświadczenie 
zawierające: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres zakładu produkcyjnego, rodzaj badanego 
elementu, badaną ilość elementów, datę produkcji, wyniki badań, podpisy osób obecnych przy 
przeprowadzeniu badania. 

a) wymagania: 

− wady i uszkodzenia 

•   niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 
zagęszczenia betonu, 

•   szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy: 

− wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na górnej i 
dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1mb płyty 

− wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 1 szt. na 
jednej krawędzi płyty 

•   zwichrowanie – zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą prze-
kraczać 5 mm, a w środku powierzchni 10 mm, 

•   rysy i pęknięcia – powstałe na skutek skurczu betonu o długości do 200 mm w odstępach nie 
mniejszych niŜ 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 

b) badania płyt obejmują: 
• sprawdzenie kształtu i wymiaru, 
• sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 
• sprawdzenie cięŜaru, 
• sprawdzenie wytrzymałości na zginanie. 

c) składowanie 

Płyty powinny być składowane na wyrównanym terenie w pozycji na płask, Ŝebrami w dół, nie 
wyŜej niŜ w 10 warstwach z zastosowaniem podkładek z drewna miękkiego o przekroju nie 
mniejszym jak 6×1,5 cm, przy czym długość ich powinna być większa od szerokości elementu co 
najmniej o 10 cm. Podkładki naleŜy układać jedna nad drugą w pionie, w odległości nie większej 
jak 30 cm od czoła płyty. 

d) transport 

Na środkach transportu płyty powinny być układane jak przy składowaniu, długością w kierunku 
jazdy. Płyty nie powinny wystawać więcej niŜ 5 cm ponad górną krawędź środka transportu. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

Prefabrykaty powinny być transportowane stosownie do opisu w pkt. 2. Ponadto naleŜy je transportować w 
sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

− Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

− MontaŜ belek prefabrykowanych nadproŜy zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych. 

− Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów betonowych. 

Płyty z prefabrykatów betonowych, bez względu na konfigurację terenu, powinny być ułoŜone 
poziomo. Jeśli nie ma moŜliwości utrzymania ogrodzenia w poziomie na całej długości, naleŜy 
zastosować stopnie w ogrodzeniu. Ogrodzenie moŜna uszczelnić od dołu wkopując w ziemię płytę 
ogrodzenia na głębokość od 10 do 20 cm. Przy naroŜnikach, gdy przęsło ogrodzenia moŜe być krótsze, 
naleŜy płyty odpowiednio przyciąć. 

Jeśli rowki w słupkach betonowych wykonane są niedokładnie (zwłaszcza ich głębokość), po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, moŜna po załoŜeniu płyty do poprzedniego słupka dostawiać kolejno następne 
słupki umocowując je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

• Ogólne wymagania podano w SST „Wymagania ogólne”. 
• Wykonawca przedstawi certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 

• Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z punktem 2 naleŜy wykonać jednorazowo dla kaŜdej 
dostarczonej na budowę partii materiału. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z pkt. 2 niniejszej SST.  

• Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie kształtów i wymiarów elementów naleŜy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przyrządu stalowego lub taśmy 
zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez 
przyłoŜenie kątownika badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania 
pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości wymienione w przywołanych 
normach. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

− Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) ułoŜonego nadproŜa. 

− Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia.  
Obmiar nie moŜe obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST „Wymagania ogólne”, zgodnie z tolerancjami podanymi        
w pkt.6. 

− Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłoŜone certyfikaty zgodności.                  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, 
a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. Płatność zgodnie z jednostką obmiaru 
określoną w p. 7 naleŜy przyjąć zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproŜa która obejmuje wykonanie i dostarczenie 
prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
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Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
– uporządkowanie terenu robót, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA       
BBB...000888   EEELLL EEEMMM EEENNNTTTYYY    SSSTTTAAALLL OOOWWWEEE   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem elementów stalowych przy realizacji rozbudowy budynku OSP na 
potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji z elementów stalowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

2.1. STAL  

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

− Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
− Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

− Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 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, roz-
warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeŜeli: 
• 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. 
− Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

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

2.2. ŁĄCZNIKI  

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
− Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
naraŜonych na obciąŜenia 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. 

− Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6-II 
• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

b) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
d) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
e) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
f) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI  

− Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyła-
dunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i 
wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być 
w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy 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. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 

− Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

− Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. BADANIA NA BUDOWIE  

− KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 

− KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
• zgodności z projektem, 
• zgodności z atestem wytwórni 
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• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
• jakości powłok antykorozyjnych. 

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

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

3.1. SPRZĘT DO TRANSPORTU I MONTA śU KONSTRUKCJI  

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT SPAWALNICZYCH  

− Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. 

− Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

− Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
− Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

• spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją, 
• stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. SPRZĘT DO POŁĄCZEŃ NA ŚRUBY 

− Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

− Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

− Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

− Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. CIĘCIE  

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. PROSTOWANIE I GI ĘCIE  

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 wystąpić rysy i pęknięcia. 
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5.3. SKŁADANIE ZESPOŁÓW  

− Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 
które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.  

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niŜ 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niŜ 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 
 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
Wymiar nominalny mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1 000 

1 000-2 000 
2 000-4 000 
4 000-8 000 
8 000-16 000 
16 000-32 000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16,0 

− Połączenia spawane 

a) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 
okiem. 
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

b) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej 
• 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
• 5% – dla spoin czołowych 
• 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

c) Wymagania dodatkowe takie jak: 
• obróbka spoin 
• przetopienie grani 
• wymaganą technologię spawania moŜe zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 

budowy. 
d) Zalecenia technologiczne 

• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
• wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i 
ponowne ich wykonanie. 
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− Połączenia na śruby 

• długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje. 

• nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 

• powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć 
warstwą smaru. 

• śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. MONTAś KONSTRUKCJI  

− MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 

− Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy: 
• sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości podanych w dokumentacji technicznej. 

− MontaŜ 
• Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 
• Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji nie powinny przekraczać wartości 

podanych w dokumentacji technicznej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

• Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

• Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 

• Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Jednostkami obmiaru są – komplet oraz masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

− Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Zasady ogólne płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność zgodnie z jednostkami obmiaru wg punktu 7,  po sprawdzeniu jakości robót.  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...000999   KKK OOONNNSSSTTTRRRUUUKKK CCCJJJEEE    DDDRRREEEWWWNNNIII AAANNNEEE                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych przy realizacji rozbudowy budynku OSP 
na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji drewnianych dachu i zadaszeń nad wejściami do budynku. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

DREWNO 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych stosuje się drewno klasy K27 i K33 według 
następujących norm państwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniŜsza tabela: 

Klasy drewna

 

Oznaczenie 
K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuŜ włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuŜ włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuŜ włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

Dopuszczalne wady tarcicy: 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 
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Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

 
1/2  
1/1 

Zgnilizna  niedopuszczalna 

Chodniki owadzie  niedopuszczalna 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 

długości 

Krzywizna podłuŜna: 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość  6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia  
w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 

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

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm dla 20% ilości 
– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm dla 20% ilości 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i       
–2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2 mm. 

ŁĄCZNIKI  

Gwoździe - okrągłe wg BN-70/5028-12 

Śruby: 
- z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
- z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki: 
- sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
- kwadratowe wg PN-88/M-82151.  

Podkładki pod śruby - kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna: 
- drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
- z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
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- z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

ŚRODKI OCHRONY DREWNA  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami. 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem. 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

BADANIA NA BUDOWIE  

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystanie z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiały przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być transportowane w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem, zawilgoceniem lub zniszczeniem, określony w instrukcji 
opracowanej przez producenta. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Odpowiada za jakość stosowanych 
materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową , Specyfikacją Techniczną oraz z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

WIĘŹBA DACHOWA  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej jak 
0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: 

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

- w długości elementu - do 20 mm 
- w odległości między węzłami - do 5 mm 
- w wysokości - do 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Roboty podlegają odbiorowi: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót (kontrola końcowa). 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuŜ linii środkowej. 
Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
− Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt. 2, oraz czynności wyszczególnione w pkt. 5. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA       
BBB...111000   III ZZZOOOLLL AAACCCJJJEEE   PPPRRRZZZEEECCCIII WWWWWWOOODDDNNNEEE   III    PPPRRRZZZEEECCCIII WWWWWWIII LLL GGGOOOCCCIII OOOWWWEEE   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 
betonowych, Ŝelbetowych lub stalowych przy realizacji rozbudowy budynku OSP na potrzeby społeczno-
kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych 
i stalowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: 

− Materiały do przygotowania powierzchni stalowych 
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny odpowiadać 
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne z normami: 
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 
11126-1:2001. 

− Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu naleŜy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 

− Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260. 

• Izolacje wykonywane na zimno. 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 
o roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998, 
o inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym 

w kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do 
tego typu zastosowań. 

• Izolacje wykonywane na gorąco. 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały: 
o lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

24625:1998, 
o papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 04615, PN-92/B-

27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
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o inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego 
typu zastosowań. 

• Izolacje membranowe. 

Do wykonywania izolacji membranowych naleŜy stosować materiały przewidziane w dokumentacji 
projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów 
i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betono-
wych, Ŝelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej SST. 

− Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji naleŜy stosować: 
• geowłókninę o gramaturze 500 g/m2 odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

• płytki betonowe o wymiarach 35×35×5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na 
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych), 

• warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 10×10 cm z prętów Ø 4,5 
mm ze stali klasy A-I o grubości zgodnej z dokumentacją projektową (beton i zbrojenie powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝel-
betowych), 

• zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych 
stykających się z gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych, Ŝelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP i ppoŜ. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały izolacyjne naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

ZAKRES WYKONYWANIA ROBÓT  

− Przygotowanie rusztowań roboczych 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 

− Przygotowanie powierzchni stalowych 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi 
w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni 
materiałami do gruntowania naleŜy powierzchnię przedmuchać spręŜonym powietrzem. Powierzchnie 
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
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• stanu podłoŜa, 
• temperatury, 
• wilgotności. 

− Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia naleŜy wyrównać, a 
większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z 
zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, naleŜy powierzchnię betonu przedmuchać spręŜonym 
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych IBDiM 
odnośnie: 
• wytrzymałości podłoŜa na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
• temperatury podłoŜa, 
• wilgotności podłoŜa (maksimum 4% – chyba, Ŝe materiał jest przeznaczony do układania na podło-

Ŝa o większej wilgotności), 
• wieku betonu. 

− Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

− Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez 
IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
• malowanie pędzlem, 
• nanoszenie wałkiem, 
• natryskiwanie, 
• szpachlowanie, 
• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza. 
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie 
do kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 
Nadzoru do Dziennika Budowy. 

− Wykonanie warstwy ochronnej 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, jak i niniejszej SST. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Kontrola robót obejmuje: 
• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 
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pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
• kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jedno-

rodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru; grubość 
określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną 
IBDiM, 

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
• kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
• oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

− Ocena poszczególnych etapów robót naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową 

i obmiarem w terenie. 
− Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmować Ŝadnych ilości nie 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie 

do kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 
Nadzoru do Dziennika Budowy. 

− Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
daty wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• montaŜ i demontaŜ ewentualnych rusztowań, 
• montaŜ i demontaŜ ewentualnych namiotów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
• przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
• wykonanie warstwy gruntującej, 
• wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
• wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
• wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru, 
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo-ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące; niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
i klasyfikacja. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998  Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco. 
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-89/S-10050  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 

Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 

PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz po całkowitym usunięciu 
nałoŜonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoŜy stalowych po miejscowym usunięciu 
tych powłok. 

PN-70/H-91051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-701H-91052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa 
do malowania. 

oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111111   ZZZAAABBBEEEZZZPPPIII EEECCCZZZEEENNNIII EEE   AAANNNTTTYYYKKK OOORRROOOZZZYYYJJJNNNEEE   EEELLL EEEMMM EEENNNTTTÓÓÓWWW    

SSSTTTAAALLL OOOWWWYYYCCCHHH 

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych w postaci 
powłok malarskich przy realizacji rozbudowy budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi 
Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjne elementów stalowych w postaci powłok malarskich. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych w 
postaci powłok malarskich są: 

− Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, 
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 

− Farby 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
5:2001 oraz PN-89/C-81400. 
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych powinien odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technolo-
gicznych przyjętych zestawów malarskich. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych mogą być wykonane 
ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 
malarskich. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały malarskie naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

ZAKRES WYKONYWANIA ROBÓT  

− Przygotowanie rusztowań roboczych. 
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań. 

− Przygotowanie powierzchni. 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania naleŜy powierzchnię 
przedmuchać spręŜonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
• stanu podłoŜa, 
• temperatury, 
• wilgotności. 

− Gruntowanie. 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

− Wykonanie warstwy nawierzchniowej. 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 
malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 
• malowanie pędzlem, 
• nanoszenie wałkiem, 
• natryskiwanie. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza. 
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie 
od kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 
Nadzoru do Dziennika Budowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Kontrola robót obejmuje: 
• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierz-

chni), 
• kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z 
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oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się 
jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki 
malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001. 

• oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
− Ocena poszczególnych etapów robót naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 

konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
− Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją 

Projektową i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmować Ŝadnych ilości nie 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie 

do kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 
Nadzoru do Dziennika Budowy. 

− Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak równieŜ dziennik wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 

− Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub 
w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci 
powłok malarskich, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu 
malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
• montaŜ i demontaŜ ewentualnych rusztowań, 
• montaŜ i demontaŜ ewentualnych namiotów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
• przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• wykonanie warstwy gruntującej, 
• wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego, 
• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

Nadzoru, 
• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i 

ubytki materiałowe.  
Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo-ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2000  Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 12944-7:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich. 

PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
przygotowania powierzchni. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania zabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz podłoŜy 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 
wcześniej pokrytych powłokami podłoŜy stalowych po miejscowym usunięciu 
tych powłok. 

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa 
do malowania. 

oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111222   SSSTTTOOOLLL AAARRRKKK AAA 

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montaŜem stolarki drzwiowej i okiennej przy rozbudowie budynku OSP na 
potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
montaŜ stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

DREWNO 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 
10÷16%. 

OKUCIA BUDOWLANE  

− KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

− Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

− Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

ŚRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH  

− Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 
impregnować: 
• elementy drzwi, 
• powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 

− Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 



STWiOR rozbudowy budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka 

Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜ 
(DU Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.). Powielanie bez zgody autora jest zabronione − SBPHU inz. Andrzej Lipiec 

Skierniewice,  2010 r. 

77 

− Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

− Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie naleŜy 
stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

ŚRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH  

− Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 

− JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 

FARBY I LAKIERY DO MALOWANIA STOLARKI BUDOWLANEJ  

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 

− do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących 
wg BN-71/6113-46 

− do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogól-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg 
BN-76/6115-38. 

SZKŁO  

Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

STOLARKA OKIENNA Z PCV  

Wielkość okien oraz podziały wewnątrz - okienne powinny odpowiadać podziałom istniejącym 
przedstawionym na rysunkach zawartych w dokumentacji budowlanej  
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów na miejscu budowy dokonując odkrywki ościeŜy 
do stanu surowego. 
Profile okienne powinny być co najmniej 5 komorowe wzmocnione wewnątrz profilem stalowym 
zabezpieczonym antykorozyjnie, stanowiącym prostokątną ramę połączoną w naroŜnikach. Okna powinny 
być wykonane z profili o parametrach nie gorszych niŜ profile systemu VEKA lub KBE. Kolor profili 
powinien być biały. 
NaleŜy zastosować szkło typu FLOAT ze współczynnikiem przenikania ciepła U≤1,1 W/m2K. 
Profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram okiennych, tak 
aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 
Uszczelki przylgowe zewnętrzne i wewnętrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydła z ościeŜnicą 
oraz uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we wrębach powinny być wykonane z EPDM. 
Listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrębach skrzydeł od strony wewnętrznej 
powinny być wykonane z nieplastyfikowanego PCV. 
Okna powinny zapewniać skuteczny system dopływu powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla 
potrzeb wentylacyjnych, przez urządzenia nawiewne w nich umieszczone. 
Skrzydła otwierane powinny być uchylno-rozwierne z funkcją rozszczelnienia okna. 
Okna powinny posiadać blokadę niewłaściwej obsługi okna, uniemoŜliwiającą włączenie jednocześnie 
dwóch funkcji kwatery uchylno-rozwiernej. 
Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną w kolorze 
srebrnym. 

PARAPETY  

− Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne powinny być wykonane z płyty wodoodpornej gr. ok. 3 cm. wykończone gładkim 
i twardym laminatem w kolorze białym. Boki parapetów powinny być laminowane lub wykończone 
listwą plastikową w kolorze parapetu. 

− Parapety zewnętrzne 
Parapety zewnętrze powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze 
zgodnym z wytycznymi podanymi w dokumentacji budowlanej. Parapety powinny stanowić razem z 
oknem rozwiązanie systemowe umoŜliwiające dopasowanie obu elementów do siebie w celu 
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zapewnienia szczelności połączenia. Grubość blachy powinna zapewnić sztywność parapetu w kierunku 
poprzecznym i podłuŜnym. 

SKŁADOWANIE ELEMENTÓW  

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 
malarskich. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT . 

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową , Specyfikacją Techniczną oraz 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

PRZYGOTOWANIE O ŚCIEśY 

OścieŜa naleŜy odpowiednio przygotować poprzez odkucie istniejącego tynku i oczyszczenie do surowego 
materiału konstrukcyjnego. W miejscu montaŜu oczyszczone ościeŜa naleŜy zamalować farbą emulsyjną 
lub okleić specjalną taśmą. 

OSADZENIE I USZCZELNIENIE STOLARKI OKIENNEJ  

Ramy okienne naleŜy zamontować na kotwy do elementów konstrukcyjnych budynku. Szczelina 
dystansowa pomiędzy ramą okienną i murem ościeŜy nie powinna być mniejsza niŜ 1 cm. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
RóŜnice 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 powyŜej 2 m. 
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Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. 
Po ustawieniu okna naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 
powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 
ościeŜnicy. 

OSADZENIE PARAPETÓW ZEWN ĘTRZNYCH  

Przy doborze szerokości parapetów naleŜy odpowiednio zwiększyć ich szerokość aby uwzględnić 
ocieplenie budynku.  
Odstające od istniejącego lica ściany parapety zewnętrzne naleŜy odpowiednio podeprzeć aby uniemoŜliwi ć 
ich wyłamanie aŜ do czasu wykonania izolacji termicznej na elewacji budynku i poszerzenia ościeŜy. 
Parapet zewnętrzny powinien być podsunięty pod ramę okna. Parapet powinien być zamontowany w 
sposób gwarantujący odpływ wody na zewnątrz otworu okiennego. 

OSADZENIE PARAPETÓW W EWNĘTRZNYCH  

Szerokości parapetów powinny być dobrane dla poszczególnych pomieszczeń indywidualnie tak aby 
parapet odstawał od ściany 5 cm. 
Parapety powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do specjalnej listwy dystansowej 
znajdującej się pod ramą. 

WYKOŃCZENIE OŚCIEśY WEWNĘTRZNYCH  

OścieŜa wewnętrzne naleŜy wykończyć tynkiem gipsowym poziomując i pionując odpowiednie 
płaszczyzny, a następnie pomalować emulsją akrylową wewnętrzną w kolorze dopasowanym do koloru 
pomieszczeń o ile Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej w porozumieniu z Projektantem i UŜytkownikiem. 

WYKOŃCZENIE OŚCIEśY ZEWNĘTRZNYCH  

Krawędzie styku ramy okiennej z ościeŜem wykończyć systemowym plastikowym kątownikiem w kolorze 
białym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Certyfikaty i deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały uŜyte do realizacji robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności. Wszystkie materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą 
nie dopuszczone do wbudowania. 

− Kontrola wykonania wymiany stolarki 
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
specyfikacji w tym z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz z PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 
Kontrola jakości powinna obejmować w szczególności : 
• Sprawdzenie poprawności przygotowania ościeŜy oraz braku uszkodzeń elementów 

konstrukcyjnych. 
• Sprawdzenie zgodności wymiarów, jakości oraz prawidłowości wykonania okien i parapetów. 

• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania, uszczelnienia i funkcjonowania okien, w tym działania 
skrzydeł i okuć. 

• Sprawdzenie poprawności zamontowania parapetów wewnętrznych i zewnętrznych i wykończenia 
ościeŜy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
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robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuŜ linii środkowej. 
Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymagane certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

− Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt. 2, oraz czynności wyszczególnione w pkt. 5. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Cena obejmuje: 
− dostarczenie gotowej stolarki, 
− osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
− dopasowanie i wyregulowanie 
− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111333   ŚŚŚLLL UUUSSSAAARRRKKK AAA 

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montaŜem ślusarki drzwiowej przy rozbudowie budynku OSP na potrzeby 
społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
montaŜ ślusarki drzwiowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

STAL  

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; 
St i wg PN-EN 10025:2002. 

POWŁOKI MALARSKIE  

Materiały na powłoki malarskie wg B.11 niniejszych SST. 

OKUCIA  

Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie 
z dokumentacją. 

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI  

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

BADANIA NA BUDOWIE  

− KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 

− KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
• zgodności z projektem, 
• zgodności z atestem wytwórni, 
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• jakości powłok antykorozyjnych. 
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− Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

ŚLUSARKA ALUMINIOWA  

Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. 
− Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-

EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do 
spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

− Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• twardość Shor’a min. 35-40 
• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
• odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
• palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
• nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
• trwałość min. 20 lat. 

− Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023. 

ŚLUSARKA STALOWA  

Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 

− Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  
wg PN-EN 10025:2002. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na 
śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 

− Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• twardość Shor’a min. 35-40 
• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
• odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
• palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
• nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

• trwałość min. 20 lat. 
− Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi. 

SKŁADOWANIE ELEMENTÓW  

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 
malarskich. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową , Specyfikacją Techniczną oraz 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
• prawidłowość wykonania ościeŜy, 
• moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie 
elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.09. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Certyfikaty i deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały uŜyte do realizacji robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności. Wszystkie materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą 
nie dopuszczone do wbudowania. 

− Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy 
sporządzić protokół odbioru. 

− Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

− Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuŜ linii środkowej. 
Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

− Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt. 2, oraz czynności wyszczególnione w pkt. 5. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Cena obejmuje: 
− dostarczenie gotowej ślusarki, 
− osadzenie ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
− dopasowanie i wyregulowanie 
− ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111444   PPPOOOSSSAAADDDZZZKKK III  

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek przy rozbudowie budynku OSP na potrzeby społeczno-
kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Woda. 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

− Piasek.  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

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

− Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.  

− Wyroby terakotowe. 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

• barwa: wg wzorca producenta 
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
• ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
• kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
• ługoodporność nie mniej niŜ 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość:    ± 0,5 mm 
• krzywizna:      1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
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• twardość wg skali Mahsa - 8 
• ścieralność  - V klasa ścieralności 
• na schodach, przy wejściach i scenie wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

• stopnice schodów, 
• listwy przypodłogowe, 
• kątowniki, 
• naroŜniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość:   ±0,5 mm 
• krzywizna:    1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
• zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
• zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 
d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające po ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonanie posadzek mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową , Specyfikacją Techniczną oraz 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD POSADZKI  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 

• Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
– 5÷7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 

• Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

WYKONYWANIE POSADZKI Z TERAKOTY I GRESU  

PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, 
resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne („głuche”) fragmenty podłoŜa muszą być skute, dotyczy to 
zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłoŜenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia 
płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane.  

Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. Nakładanie zaprawy wyrównującej 
rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo moŜna nakładać warstwę grubości do  
1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałoŜenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 
5 godzin na kaŜdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.  

A. PRZYGOTOWANIE I NANOSZENIE ZAPRAWY KLEJOWEJ 

Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Zaprawę klejową nanosimy równomiernie na ścianę gładką stroną 
pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.  
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B. PRZYKLEJANIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH 

Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na 
podłodze. Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroŜnika w 
pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.  

Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niŜ 1 m2, poniewaŜ zachowuje ona swoje 
właściwości klejące przez ok. 10÷30 min. Czas ten zaleŜy od rodzaju podłoŜa i temperatury oraz od 
wilgotności powietrza. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejową na całości 
powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o 
dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w naroŜnikach i przy ościeŜach przyklejamy osobno 
jako ostatnie.  

C. SPOINOWANIE PŁYTEK 

Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania terakoty moŜna przystąpić do wypełniania 
pustych spoin pomiędzy płytkami przy uŜyciu zaprawy do fugowania, której kolor odpowiednio sobie 
dobieramy.  

Zaprawę wprowadza się w spoiny przy uŜyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar 
zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny.  

Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15÷30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu 
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy uŜyciu 
gąbki lub pacy oklejonej gąbką o duŜych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym 
przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, przystępujemy do 
końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką.  

Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie często mamy do czynienia z wodą, tak 
jak w toalety, wymagają zastosowania materiałów zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do 
tego celu silikonowe masy do uszczelniania. Z kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze 
w spoinę. Przy uŜyciu spryskiwacza zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z 
dodatkiem mydła.  

Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt spoinie. 
Zraszanie wodą powoduje nieprzywieranie masy silikonowej do powierzchni płytek.  

D. PRACE PIELĘGNACYJNE  

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej naleŜy usunąć przy uŜyciu ściereczek.  
Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagają do 
prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej całkowitym 
wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2- 4 dni naleŜy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie 
jasne, po wyschnięciu naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

− NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 
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− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuŜ linii środkowej.  
− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymagane certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.               
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

− Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki - badanie naleŜy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych - badania prosto-

liniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych - badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych 
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111555   EEELLL EEEMMM EEENNNTTTYYY    ZZZAAABBBUUUDDDOOOWWWYYY    III    SSSUUUFFFIII TTTYYY    ZZZ    PPPŁŁŁ YYYTTT    GGGIII PPPSSSOOOWWWOOO---

KKK AAARRRTTTOOONNNOOOWWWYYYCCCHHH   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem elementów zabudowy oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 
w związku z rozbudową budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa 
Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów zabudowy oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wszystkie materiały uŜyte do wykonania zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych muszą mieć 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto musza być właściwie oznakowane. 

− Materiały stosowane do wykonania sufitów podwieszonych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm z europejską lub krajową aprobatą techniczną, 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

• oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną 

• termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
− Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niŜej 

określone wymagania techniczne i estetyczne: 
• płyty gipsowo-kartonowe GKB – wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm, 

• profile stalowe typu CW 100 RIGIPS, 

• wkręty samogwintujące 3,9×30 mm, zuŜycie 20 szt./m2 wg PN-92/M-83102, 
• wkręty ocynkowane 5×70 mm, kołek rozporowy PCW o śr. 6 mm (mocowanie profili stalowych do 
ściany), 

• masa szpachlowa do spoin, 

• gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno – gipsowym 0,65÷0,75 

• kształtowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 
− Rodzaje materiałów: 

• płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm. 
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3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt 
powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru . 
Dodatkowo Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewoŜone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. 
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do 
pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową , Specyfikacją Techniczną oraz 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBÓT  

− Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe stalowe. 

− Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
− Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C 

pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%. 

− Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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MONTAś SUFITÓW PODWIESZONYCH I OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWY CH. 

− Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie                    
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

− Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów: 
• przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

• z uŜyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES, 

• przy uŜyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES. 

MONTAś OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWO -KARTO NOWYCH NA RUSZCIE NA SUFITACH  

ZASADY DOBORU KONSTRUKCJI RUSZTU 

Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – 
dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko 
z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, naleŜy brać pod uwagę 
następujące czynniki: 
− kształt pomieszczenia: 

• jeŜeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
• jeŜeli ruszt styka się bezpośrednio z płaska konstrukcja przegrody, to moŜna zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 

− rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleŜy równieŜ od kierunku usytuowania 
podłuŜnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

− grubość zastosowanych płyt: 

• rozmieszczenia płyt, 
• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy miedzy innymi od sztywności płyt. 

TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PŁYT 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe sufitów, naleŜy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 

• styki krawędzi wzdłuŜnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

• przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

• poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, naleŜy 
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliŜonej 
do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliŜoną do połowy długości płyty, 

• jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 

KOTWIENIE RUSZTU 

W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi 
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy róŜnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcje sufitów, jak np. 
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kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 
trzykrotną wartość normalnego obciąŜenia. Wszystkie elementy stalowe, słuŜące do kotwienia, muszą 
posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

MOCOWANIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO RUSZTU 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu, 

• mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi 
krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się - do profili stalowych blachowkrętami. 

OBUDOWY NA RUSZCIE STALOW YM  

RUSZT STALOWY - STANDARD 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące 
się ich wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60×27×0,6 mm oraz przyściennych UD 
27×28×0,6 mm. PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniŜony (stopień obniŜenia sufitu 
determinuje uŜycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyŜowych 
(60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoŜa. Konstrukcje rusztu sufitu obniŜonego 
wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich 
zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się równie dla sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą 
uŜywa się łączników krzyŜowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami profili UD 
27×28×0.6 mocowanych do ścian. 
Grubości płyt gipsowo-kartonowych - 9,5; 12,5; 15,0 mm. 
Dopuszczalna odległość miedzy wieszakami - 850; 850; 850 mm. 
Dopuszczalna odległość w warstwie głównej - 1250; 1250; 1000 mm. 
Dopuszczalna odległość w warstwie nośnej - 420; 500; 550 mm. 
Uwaga: PowyŜsze dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profil nośnych, 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych moŜe być układana bez spoin. W przypadku układania bez styku 
miejsca spoin naleŜy zaszpachlować. Miejsce styku naleŜy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie 
szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. Do wypełnienia naleŜy stosować specjalne masy szpachlowe. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

− NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

− Sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami oraz instrukcjami 
uŜycia producentów wybranych materiałów. Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972. 
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ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJ Ą 

Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem w 
dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

BADANIA  

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

• sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie materiałów, 
• sprawdzenie podłoŜy, 
• sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w stykach, naroŜach, obrzeŜach 

oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny z sufitowa, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 

OPIS BADAŃ 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku 
budowy oraz innych dokumentów przedłoŜonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem) powinny być przed uŜyciem 
do robót poddane badaniom przez upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 
a w przypadku materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia 
do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. 
Sprawdzenie podłoŜy naleŜy przeprowadzić przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich 
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru z dokładnością do 1 mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
Badanie prawidłowości wykonania 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, 
naroŜach, obrzeŜach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przełączeniach okładziny ściennej z sufitem 
naleŜy przeprowadzać przez porównanie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z 
odpowiednią dokładnością. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych naleŜy przeprowadzać 
przez porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar. Pomiaru długości i wysokości naleŜy dokonywać taśmą stalową z podziałka centymetrową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 
przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w 
dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach 
powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą, a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami 
suchych tynków naleŜy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem 
murarskim (a w przypadku kątów róŜnych od 90°, kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym 
wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi naleŜy przeprowadzać przez 
przykładanie okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu 
miedzy łata a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi naleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem 
z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw naleŜy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 
węŜową. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru naleŜy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałka milimetrowa. Prześwit w odległości 1 m 
od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie. 
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Ocena wyników badań 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, odbierane suche tynki naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie dało wynik ujemny, naleŜy albo całość 
odbieranych robót albo tylko niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 
Wówczas naleŜy: 
• poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy, w celu doprowadzenia go do 

zgodności z norma, a po poprawieniu przedstawić do ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo, 
• nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i Ŝądać ponownego jego 

wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające muszą zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

− Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
− Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z 

płyt gipsowo-kartonowych, jeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 

− Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z rysunkiem rozmieszczenia płyt, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
• wichrowatość powierzchni. 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomoc oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 
do 0,5 mm. 
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ODBIÓR KOŃCOWY  

− Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. 

− Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

• protokóły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót), naleŜy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego 
tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• obsługa sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań o wysokości do 10 m, 
• przygotowanie podłoŜa, 
• obsadzenie wszystkich dodatkowych, drobnych elementów, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

− dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
• na rusztach z kształtowników metalowych, 
• przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

− dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
• szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
• zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
• szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE . 

NORMY  
PN-B-10122:1972  Roboty okładzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
PN-EN 12859;2002  Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan, 
PN-EN 12860;2002  Kleje gipsowe do płyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan, 
PN-92/B-01302  Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia. 
PN-B-19401:1996  Płyty gipsowe dzwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne . 
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe. 

INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom 1; Budownictwo ogólne 
Arkady 1988r. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV – Kraków 
1996 r. 
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips – wydanie 2002 r. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST.   
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111666   RRROOOBBBOOOTTTYYY    MMM AAALLL AAARRRSSSKKK III EEE   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w związku z rozbudową budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi 
Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich ścian i sufitów wewnętrznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

− Rozcieńczalniki. 

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
• wodę - do farb emulsyjnych, 

• terpentynę i benzynę ekstrakcyjną - do farb i emalii olejnych, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

− Farby budowlane gotowe. 

Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dla farb: 
• lepkość umowna   - min. 60, 

• gęstość    - max. 1,6 g/cm3 

• zawartość substancji lotnych w % masy - max. 45% 
• roztarcie pigmentów   - max. 90 m 

• czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 
stopnia wyschnięcia    - max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny  - gładka, matowa, bez zmarszczeń i zacieków, 
• grubość  - 100-120 µm, 

• przyczepność do podłoŜa  - 1 stopień, 
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• elastyczność  - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje  
pęknięć lub odstawania od podłoŜa, 

• twardość względna  - min. 0,1, 
• odporność na uderzenia  - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki, 
• odporność na działanie wody  - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

− Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 

Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia  
przez ITB. 

− Farby olejne i ftalowe. 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
• wydajność  - 6÷8 m2/dm3, 

• czas schnięcia  - 12 h. 

− Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
• wydajność  - 6÷10 m2/dm3, 

− Farba silikatowa - do wnętrz i na zewnątrz.  
Farba silikatowa do wnętrz i na zewnątrz produkowana jest w kolorze białym, w kolorach wzornika 
producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych. 

− Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi : 
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

• na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować pokostem 
rozcieńczonym benzyną lakierniczą  w stosunku 1:1. 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3÷5%. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystanie z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiały przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
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Materiały pokrywcze naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową , Specyfikacją Techniczną oraz 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
moŜe spaść poniŜej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• całkowitym ułoŜeniu posadzek, 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

PRZYGOTOWANIE PODŁO śY 

PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Przygotowanie podłoŜa - farba silikatowa : 
Farba silikatowa stosowana na wszystkie podłoŜa (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie 
powierzchnie, które nie będą malowane naleŜy zakleić lub zakryć. 
PodłoŜe musi być nośne, suche, czyste, nie zakurzone, nie zatłuszczone. NaleŜy usunąć odstające kawałki i 
płaty. 
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć woda z amoniakiem, a następnie czysta woda lub 
oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej. 
PodłoŜa mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoŜy (przed 
zastosowaniem naleŜy zapoznać się z instrukcją preparatów). Do reperacji nie stosować materiałów 
zawierających wapno. 

GRUNTOWANIE  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1: 3÷5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH  

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w 
róŜnych odcieniach. 
Farba silikatowa : 
• prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoŜa - min. +5°C, 
• wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%, 
• w innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie, 
• warstwę świeŜej farby naleŜy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem, 
• unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca, 
• nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. 

PRÓBNE WYMALOWANIA  

Przed zamówieniem farb w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora, naleŜy dokonać 
wymalowań na próbnym nośniku (zagruntowanej płycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja 
próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany 
na elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu 
dokonuje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora, Projektantem i Dekoratorem 
wnętrz. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Certyfikaty i deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały uŜyte do realizacji robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności. Wszystkie materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą 
nie dopuszczone do wbudowania. 

− Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
− Roboty podlegają odbiorowi: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót (kontrola końcowa). 

POWIERZCHNIA DO MALOW ANIA  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
• sprawdzenie wsiąkliwości, 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
• sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

ROBOTY MALARSKIE  

Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
• dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C i przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
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• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

− Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
− Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

ODBIÓR PODŁOśA 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa 
cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówka. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie 
od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 

− Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
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Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) naleŜy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN- 70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.   
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST.   
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111777   RRROOOBBBOOOTTTYYY    PPPOOOKKK RRRYYYWWWCCCZZZEEE   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi przy rozbudowie budynku 
OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
• pokrycie dachu. 
• obróbki blacharskie 
• rynny i rury spustowe. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.08. 

− Dachówka blaszana 
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki 
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką deko-
racyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Wyroby z blachy stalowej z powłokami powinny spełniać 
wymagania PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Montowana na łatach w rozstawie ok. 40 cm - szczegółowy rozstaw łat naleŜy ustalić wg posiadanych 
wytycznych producenta pokrycia. Kolor określa projekt techniczny. 
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną 
opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Do mocowania blach stosować wkręty ocynkowane malowane wg wskazań producenta. 

− Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystanie z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
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Nie wolno do cięcia uŜywać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia 
wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP i ppoŜ. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiały przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Materiały pokrywcze naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Blachy powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od elementów 
warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową , Specyfikacją Techniczną oraz 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

PODKŁADY POD POKRYCIA PŁYT I BLACH  

Wymagania ogólne: 
− równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm 
w kierunku równoległym, 

− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY POWLEKANEJ DACHÓWKOPODOBNEJ  

Łączenie profilowanych wyrobów z blachy powlekanej dachówkopodobnej wykonuje się na zakład. 
Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było naraŜone na działanie 
czynników atmosferycznych. NaleŜy przestrzegać: 
− roboty moŜna wykonać tylko za pomocą noŜyc wibracyjnych, w przypadku małego zakresu cięcia za 

pomocą specjalnej piły lub noŜyc do blach. Nie wolno do cięcia uŜywać szlifierek kątowych lub innych 
narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych. 

− po cięciu i wierceniu naleŜy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach. 

− blachę naleŜy układać na łatach i mocować ją za pomocą wkrętów samo wierconych do łat 
drewnianych. Wkręty naleŜy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić przy tym podkładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej 
podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia , w dolnej fali. Powinny 
być mocowane w co drugiej fali, zaś przy okapie i w kalenicy - w kaŜdej fali oraz w kaŜdej łacie  na 
krawędzi bocznej dachu. 
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− pokrycie powinno być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do 
kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. 

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

− wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montaŜu naleŜy zamalować farbą 
zaprawową. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE  

− obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

− roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej od –15°C. 

Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

RYNNY Z BLACHY OCYNKOWANEJ  

− rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany 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 uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

− spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

− rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

RURY SPUSTOWE – Z BLACHY JW . 

− rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

− powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, 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 
niŜ 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 Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Certyfikaty i deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały uŜyte do realizacji robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności. Wszystkie materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą 
nie dopuszczone do wbudowania. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokrywczych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

− Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
− Roboty podlegają odbiorowi: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót (kontrola końcowa). 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 



STWiOR rozbudowy budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka 

Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜ 
(DU Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.). Powielanie bez zgody autora jest zabronione − SBPHU inz. Andrzej Lipiec 

Skierniewice,  2010 r. 

106 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymagane certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Odbiór podłoŜa: 

• badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

− Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
• podłoŜa, 
• 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 naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa 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 takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

− Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
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Płaci się za ustaloną ilość mb obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie, 
• zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 490:2000  Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111888   RRROOOBBBOOOTTTYYY    III ZZZOOOLLL AAACCCYYYJJJNNNEEE   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych rozbudowywanego 
budynku OSP w Wilkowicach gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej na ścianach zewnętrznych rozbudowywanego budynku OSP w Wilkowicach. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, naleŜy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

MATERIAŁY : 

− Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe: 
- - na ściany zewnętrzne nadziemne - płyty styropianowe EPS 70-040 o gr. 120 mm;  
- - na posadzki na gruncie – płyty styropianowe EPS 100-038 o gr. 60 mm; 
odpowiadające następującym wymaganiom: 

• wymiary - nie większe niŜ 600×1200 mm + 0,3%, grubość zgodna z projektem zgodna z 
projektem budowlanym ocieplenia,  

• struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
• powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z bloków, 
• krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
• sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania. 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999 

− Tkaniny zbrojące 
Do wykonywania ocieplenia naleŜy stosować tkaninę z włókna szklanego o symbolu handlowym 2036-
001 oraz wzmocnioną siatkę z włókna szklanego. Powinna ona spełniającą następujące wymagania : 
• wymiary oczek 3 ÷ 5  mm w jednym kierunku, 1 4÷7  mm w drugim kierunku, 
• siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuŜ wątku w stanie aklimatyzowanym - nie mniej 

niŜ 125 daN, 
• tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 
• pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN - 92/P – 85010 
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− Kleje i masy klejące 
Do przyklejania płyt styropianowych do podłoŜa oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniającej do 
płyt styropianowych, moŜna stosować np. następujące kleje i masy klejące produkowane w kraju: 

• zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoŜa,  
• masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 

tynkarską,  
− Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa 

Do mocowania płyt styropianowych stosować naleŜy łączniki z tworzywa z główką styropianową 10 mm 
grubości i 45 mm średnicy. 

− Masy tynkarskie 
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych naleŜy stosować masę 
tynkarską na bazie potasowego szkła wodnego i Ŝywicy krzemoorganicznej (silikonowej) o grubości 
ziarna do 1,5 mm, zgodną z projektem. 

− Profile metalowe 
Listwa cokołowa z aluminium anodowanego, z krawędzią odciekową i krawędzią do góry  
Kątownik z kapinosem i paskiem siatki zbrojeniowej. SłuŜy do obróbki dolnej krawędzi pod rynną. 
Kątownik ispo ze stali szlachetnej V2A do wzmacniania naroŜy pionowych zwłaszcza na najniŜszej 
kondygnacji. 

− Materiały uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego.  
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu.  
Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 
ociepleniowych. 

− Wełna mineralna. 
Do izolacji poziomej sufitu i skośnej dachu stosować maty z wełny mineralnej miękkiej o grubości  160 
mm (2×po 80 mm) i współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035W/mK. 

− Fola paroprzepuszczalna. 
Na całej połaci stropu, pomiędzy rusztem stalowym a płytami GKF, naleŜy ułoŜyć folię 
paroprzepuszczalną klejoną na zakładach, charakteryzującą się paroprzepuszczalnością 3000g/m2/dobę, 
zbrojoną, o wytrzymałości 300N. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP i ppoŜ. 
Do wykonywania robót ociepleniowych naleŜy stosować następujące narzędzia, sprzęt i urządzenia: 
• szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian (ręcznie i mechanicznie), 
• szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakładania mas klejących i mas 

tynkarskich, 
• piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noŜe do cięcia płyt styropianowych, itp., 
• pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt 

styropianowych, 
• noŜyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej itp. , 
• łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
• sita o oczkach l,0 mm do przesiewania piasku, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 - 60 

dm3 do przygotowania masy klejącej, 
• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i spręŜarką powietrza do 

nakładania masy tynkarskiej, 
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• urządzenia transportu pionowego,  
• rusztowania stojakowe stałe lub wiszące, 
• aparaty do zmywania wodą podłoŜa ściennego. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiały przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Materiały izolacyjne naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową, Specyfikacją Techniczną oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Ocieplenie ścian metodą bezspoinową powinno być wykonywane ściśle według wytycznych 
szczegółowych producenta systemu - wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze. 
Roboty dociepleniowe wykonać naleŜy według wytycznych określonych w świadectwie dopuszczenia ITB nr 
334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być naleŜycie przygotowany do 
wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoŜa tj. powierzchni zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku. 
Roboty ociepleniowe prowadzić naleŜy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niŜszej 
niŜ + 5° C i nie wyŜszej niŜ + 25° C. Takie warunki temperatury powinny panować przez co najmniej 24 godziny 
przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza nie była niŜsza niŜ 55%. 
Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed 
uszkodzeniami i deszczem. 
Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas 
ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałoŜeniu. Powierzchnie robocze powinny być chronione przed 
kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub 
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia 
warstw materiałów.  
Wykonanie robót ociepleniowych powinno być skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w 
budynku. NaleŜy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający zespół pracowników 
dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były 
wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie robót. 
Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych metodą bezspoinową jest stabilność podłoŜa gwarantująca 
określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłoŜem. 
W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoŜa, powinno ono znajdować 
się w stanie powietrzno – suchym, a powierzchnia podłoŜa powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, 
pyłu i zanieczyszczeń. 
Wszystkie roboty przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny 
wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi. 
Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych na parterze do wysokości 2 m od poziomu terenu, naleŜy stosować 
kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej.  
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Do ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych i naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie 
mniejszej niŜ 2 cm.  
Na styku ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy załoŜyć profil uszczelniający z pianki PUR bitumowanej fabrycznie.  
Na bokach podokienniki powinny być włoŜone w profil odprowadzający który z kolei jest osadzony w taśmie 
uszczelniającej.  
Niewielkie miejscowe ubytki wyprawy elewacyjnej moŜna zaszpachlować i uzupełnić świeŜą masą 
tynkarską. W przypadku miejscowych, głębokich uszkodzeń układu ociepleniowego niezbędna jest naprawa 
polegająca na wymianie uszkodzonych jego fragmentów. Naprawę taką wykonuje się w następujący sposób : 

• w miejscu uszkodzonym zaznacza się obszar kwadratu lub prostokąta, przecinając warstwę elewacyjna 
wzdłuŜ przekątnych i odchylając ją na 4 strony po około 10 cm poza uszkodzone miejsce, 

• w uszkodzonym miejscu wycina się uszkodzony fragment płyty styropianowej, wklejając nowy 
wycinek dokładnie dopasowanego styropianu, a następnie naklejając na mm tkaninę zbrojącą tak, aby 
tkanina zakrywała styk „nowego'' i „starego" styropianu, ; 

• w końcowej fazie naprawy, wcześniej fragmenty wyprawy elewacyjnej oczyszcza się z części 
popękanych i pokruszonych oraz przykleja do podłoŜa wygładzając powierzchnię masą klejąca, a 
następnie nakłada się masę tynkarską. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Certyfikaty i deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały uŜyte do realizacji robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności. Wszystkie materiały dostarczone na budowę, które nie spełniają wymagań normowych będą 
nie dopuszczone do wbudowania. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

− Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

− Roboty podlegają odbiorowi: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 
b) w odniesieniu do właściwości wykonania całości omawianych robót (kontrola końcowa). 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Roboty związane z ociepleniem ścian metodą ciągłą powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną 
firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. 

− Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a takŜe 
nadzór inwestorski i autorski. 
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− Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg 
projektu technicznego. Odbiorem technicznym częściowym naleŜy objąć następujące etapy robót: 

• przygotowanie powierzchni ścian (podłoŜe pod układ ociepleniowy).  
• przymocowanie do podłoŜa płyt styropianowych,  
• wykonanie warstwy zbrojeniowej 
• wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej akrylowej, 

− Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru robót powinien 
dokonać Inspektora Nadzoru, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

− Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu 
zgodności wykonanego ocieplenia z projektem budowlanym ocieplenia oraz z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Cena robót obejmuje: 
• prace pomiarowe; 
• zakup i załadunek  materiałów;   
• rozładunek materiałów; 
• dzierŜawa / zakup rusztowania;  
• montaŜ / demontaŜ rusztowania; 
• dzierŜawa i eksploatacja sprzętu; 
• wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych; 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

Świadectwo ITB Nr 334/02 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” 
PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
PN-88/13-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane. 
PN-B-20130:1999  Płyty styropianowe. 
PN –90/B-02867  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzenienia ognia przez ściany. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN- 88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-B10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Płyty 

styropianowe. 
PN – B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe / PS-E/. 
PN- 83/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
ZUAT -15A/.03  System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...111999   III NNNSSSTTTAAALLL AAACCCJJJAAA    WWWOOODDDOOOCCCIIIĄĄĄGGGOOOWWWAAA    III    KKK AAANNNAAALLL III ZZZAAACCCYYYJJJNNNAAA   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wody i kanalizacji sanitarnej przy realizacji rozbudowy 
budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w zakresie: 
• montaŜ rurociągów, 

• montaŜ armatury, 

• montaŜ urządzeń, 
• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, naleŜy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

− Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

PRZEWODY  

• Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur z polietylenu średniej gęstości PE-Xa o podwyŜszonej 
stabilności cieplnej. 

• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych 
w kielichach gumowymi pierścieniami. 

• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wŜerów i ubytków spowodowanych np. uszkodzeniami. 
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ARMATURA  

• Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
o podwyŜszonym standardzie. 

IZOLACJA TERMICZNA  

• Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej 
lub z rozpuszczonego i spienionego polietylenu o grubości warstwy 20 mm dla rur o średnicy 
wewnętrznej do 22 mm i 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm. Izolację pokryć 
niepalną folią. Rodzaj czynnika i kierunek przepływu oznaczyć odpowiednim kolorem według PN-
70/N-01270, 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP i ppoŜ. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiały przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Materiały izolacyjne naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

RURY 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur 
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

ARMATURA  

• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

ELEMENTY WYPOSA śENIA  

• Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. Za-
leca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy prze-
chowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

IZOLACJA TERMICZNA  

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 
poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową, Specyfikacją Techniczną oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

MONTAś RUROCIĄGÓW 

− Rurociągi wody zimnej i ciepłej łączone będą przez skręcanie poprzez mosięŜne kształtki zaprasowane 
na rurach, natomiast rurociągi kanalizacji sanitarnej na wcisk. Wymagania ogólne dla połączeń 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 

− Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

− Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

− Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• załoŜenie tulei ochronnych, 
• ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

− W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 

− Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 

− Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

MONTAś ARMATURY I  OSPRZĘTU 

− Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. taśmy teflonowej. 

− Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

− MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
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BADANIA I  URUCHOMIENIE INSTALACJI  

− Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

− Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
− JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla 

kaŜdego zładu oddzielnie. 

− Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 
przecieków ani roszenia. 

− Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 

WYKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ  

− Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem odbioru. 

− Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

− Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

− Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niŜ o – 0,5 do + 1,0 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

− KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

− Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, naleŜy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

− Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do przejścia przewodów przez ściany 
i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

− Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

− Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostaw-

ców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

− Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność projektu budowlanego (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Cena robót obejmuje: 

• montaŜ rurociągów, 
• montaŜ armatury, 
• montaŜ urządzeń grzejnych 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• regulacja działania instalacji. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST.   
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...222000   III NNNSSSTTTAAALLL AAACCCJJJAAA    EEELLL EEEKKK TTTRRRYYYCCCZZZNNNAAA   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych przy realizacji rozbudowy budynku OSP 
na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie: 
• instalacje elektryczne oświetleniowe 

• instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

• instalacje elektryczne siłowe 
• montaŜ tablicy głównej oraz tablic lokalnych 

• instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

• instalacje ochrony przeciwporaŜeniowej 
• instalację odgromową 

• instalację urządzeń grzejnych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, naleŜy 
stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

− Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót.  

− Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. 
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3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP i ppoŜ. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiały przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową, Specyfikacją Techniczną oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

TRASOWANIE  

− Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

MONTAś KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTÓW   

− Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I  STROPY 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.  
• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,  

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,  

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

MONTAś SPRZĘTU, OSPRZĘTU I  OPRAW OŚWIETLENIOWYCH   

− Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
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− Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa 
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 

− Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umoŜliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

− Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-
kowych. 

PODEJŚCIE DO ODBIORNIKÓW   

− Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

− Podejścia do przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

− Do odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zaleŜności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

− Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać 
przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego 
rodzaju podłoŜach np. kształtowniki, korytka itp. 

UKŁADANIE PRZEWODÓW   

PRZEWODY IZOLOWANE JEDNOśYŁOWE W RURKACH  
a) Układanie rur 

Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej 
technologii montaŜu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy 
wykonywać przez: 
o wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
o wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
o wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwi ć odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami. 

a) Wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

PRZEWODY IZOLOWANE KABELKOWE NA UCHWYTACH  
W zaleŜności od rodzaju pomieszczeń instalację naleŜy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  
– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– bezpośrednio na podłoŜu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
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– w listwach PCW.  
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleŜy: 

− przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich 
za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

• Układanie przewodów na uchwytach  
Na przygotowanej trasie naleŜy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości 

od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu 
i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 
uchwytami nie były widoczne. 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  
– ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 
odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelnień. 

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoŜa, ułoŜenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułoŜenie przewodów w korytku wraz z załoŜeniem 
pokryw.  

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoŜa, ułoŜenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z załoŜeniem pokrywy.  

ŁĄCZENIE PRZEWODÓW  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub Inspektorem 
Nadzoru. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do 
danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna za-
pewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

PRZYŁ ĄCZANIE ODBIORNIKÓW  

Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych 
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wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te naleŜy wykonać: 
– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
– przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych,  
– przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

MONTAś TABLICY ROZDZIELCZEJ  

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaŜu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą 
naleŜy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 
zamocowanych w podłoŜu. 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
– załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu  
– podłączyć obwody zewnętrzne  
– podłączyć przewody ochronne  

MONTAś SZTUCZNYCH ZWODÓW ODGROMOWYCH NA BUDYNKU  

a) Zwody poziome  
Sztuczne zwody piorunochronne naleŜy instalować na stałe przy uŜyciu odpowiednich wsporników. 
Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome naleŜy instalować co najmniej 2 
cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach 
łatwo zapalnych. 

b) Przewody odprowadzające  
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach i 
uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, 
a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi naleŜy 
wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

c) Uziomy  
Uziomy sztuczne naleŜy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu 
naleŜy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

PRÓBY MONTA śOWE 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników,  
– pomiary impedancji pętli zwarciowych,  
– pomiary rezystancji uziemień.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
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– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem  
− wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

poraŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do przewodów prowadzonych pod 
tynkiem, 

− Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 

− Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostaw-

ców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokóły przeprowadzenia prób i badania instalacji, 

− Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność projektu budowlanego (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły prób i badania całej instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Cena robót obejmuje: 

• instalacje elektryczne oświetleniowe 
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• instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 
• instalacje elektryczne siłowe 

• montaŜ tablicy głównej oraz tablic lokalnych 

• instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
• instalacje ochrony przeciwporaŜeniowej 

• instalację odgromową 
• instalację urządzeń grzejnych 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

PN-87/E-90056  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinilowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinilowej. 

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinilowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach. 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...222111   PPPRRRZZZYYYŁŁŁĄĄĄCCCZZZEEE   WWWOOODDDOOOCCCIIIĄĄĄGGGOOOWWWEEE    

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego przy realizacji rozbudowy budynku 
OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie przyłącza wodociągowego. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Materiały uŜyte do przebudowy przyłącza wodociągowego powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W 
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

− Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie. 

PRZEWODY  

Rodzaj rur, ich średnice zostały zawarte w projekcie budowlanym. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-
01-001. 

KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

Podsypka pod rurociągi moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

ELEMENTY MONTA śOWE 

Jako elementy montaŜowe naleŜy stosować: 
− złącza kielichowo-kołnierzowe Ŝeliwne dla rur PVC/PE oraz łączniki rurowe systemu producenta rur, 
− zawory odcinające kulowe i spustowe kulowe.  

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

− Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp. 

− Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty 
rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC, 
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− Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

− Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka wodociągu. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny skuteczny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową, Specyfikacją Techniczną oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby 
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót 
w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
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ROBOTY ZIEMNE  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane. JeŜeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając 
się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach 
bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy 
przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę 
jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości min. 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno być ono na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki i ułoŜeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

PRZYGOTOWANIE PODŁO śA 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub 
Ŝwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

ROBOTY MONTA śOWE 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niŜ 0,1%. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoŜe 
i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu 
przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg 
PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 

− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 
− Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej długości 
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 

− Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleŜy 
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umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takŜe na zmianach 
kierunku: 
• dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 
przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza 
niŜ 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem naleŜy zalać betonem klasy B15 izolując go od 
przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolną metodą, natomiast poniŜej - do rzędnej 
spodu bloku - wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu wodociągowego. 

− Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiek-
tów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Kontrola jakości robót związanych z  wykonaniem przyłącza wodociągowego powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

− KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

− Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 
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− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
− Odbioru robót, polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego, naleŜy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów i elementów stanowiących ich uzbrojenie, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

− Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 
odbioru technicznego przyłącza wodociągowego. 

− 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 dostaw-

ców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

− Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność projektu budowlanego (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji, 
• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. 
– Roboty ziemne 

PN-87/B-1060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 



STWiOR rozbudowy budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka 

Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜ 
(DU Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.). Powielanie bez zgody autora jest zabronione − SBPHU inz. Andrzej Lipiec 

Skierniewice,  2010 r. 

130 

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 

PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
PN-B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-83/M-74024/00  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne. Wymagania i 

badania 
PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
PN-EN 12201  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) 
ZAT/97-01-001  Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA   
BBB...222222   PPPRRRZZZYYYŁŁŁĄĄĄCCCZZZEEE   KKK AAANNNAAALLL III ZZZAAACCCJJJIII    SSSAAANNNIII TTTAAARRRNNNEEEJJJ 

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej przy realizacji rozbudowy 
budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Materiały uŜyte do przebudowy przyłącza wodociągowego powinny odpowiadać normom krajowym 
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W 
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

− Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie. 

PRZEWODY  

Do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarne stosuje się rury kielichowe z PVC klasy S z wydłuŜonymi 
kielichami i fabrycznie zamontowanymi uszczelkami o średnicy 160 mm. 

KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 

Podsypka pod rurociągi moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

ELEMENTY MONTA śOWE 

Jako element montaŜowy naleŜy zastosować szczelne szambo o pojemności ok. 8,7 m3. Szambo winno być 
wykonane z zagęszczonego Ŝelbetu klasy B-30 z dodatkiem preparatu na wodoszczelność i zabezpieczone 
od zewnątrz dwukrotnie Abizolem lub innym środkiem o podobnych właściwościach izolacyjnych. Szambo 
powinno posiadać atest PZH.  

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

− Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp. 

− Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą 
warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy 
układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
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Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur, 

− Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 
składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły 
powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki 
ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie 
przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie 
powinna przekraczać 2,2 m, 

− Właz kanałowy i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.  

− Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka wodociągu. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonywania wyŜej wymienionych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.  
Materiały do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny skuteczny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 
transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego obmiaru robót. Wykonawca odpowiada za jakość 
stosowanych materiałów, zgodność wykonawstwa robót z zawartą Umową, Specyfikacją Techniczną oraz z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót muszą być 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby 
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geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i uŜytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót 
w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

ROBOTY ZIEMNE  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane. JeŜeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając 
się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach 
bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy 
przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Szalowanie ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę 
jego głębienia. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, 
odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości min. 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno być ono na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki i ułoŜeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

PRZYGOTOWANIE PODŁO śA 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub 
Ŝwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości 10 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

ROBOTY MONTA śOWE 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze, dla przyłącza o średnicy 0,16 m – 15 ‰ 
• największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu i 

wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %. 
• głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niŜ 

1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 
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• Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z dokumentacją. 

− Wytyczne wykonania przewodów 

Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych realizowane będą fabrycznie zamontowanymi uszczelkami. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. 

− Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu oraz 
izolacji przeciwwilgociowej.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

− Ogólne wymagania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości uŜytych materiałów i kontrolę jakości 
wykonanych robót. 

− Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

− KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

− Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyraŜone są w jednostkach 
określonych w przedmiarze robót. 

− Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo lub pionowo wzdłuŜ linii 
środkowej.  

− Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i 
legalizacji. 



STWiOR rozbudowy budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka 

Opracowanie podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych˜ 
(DU Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.). Powielanie bez zgody autora jest zabronione − SBPHU inz. Andrzej Lipiec 

Skierniewice,  2010 r. 

135 

− Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w 
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 

− Odbioru robót, polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej, naleŜy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− roboty montaŜowe wykonania rurociągów i elementów stanowiących ich uzbrojenie, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

− Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 
odbioru technicznego przyłącza 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 dostaw-

ców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność projektu budowlanego (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych , 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. 
– Roboty ziemne 
PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
PN-88/B-06250  Beton zwykły 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
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PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 

PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 

kanalizacyjnej 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST.   
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SSSZZZCCCZZZEEEGGGÓÓÓŁŁŁ OOOWWWAAA    SSSPPPEEECCCYYYFFFIII KKK AAACCCJJJAAA    TTTEEECCCHHHNNNIII CCCZZZNNNAAA       
BBB...222333   UUUTTTWWWAAARRRDDDZZZEEENNNIII EEE   TTTEEERRREEENNNUUU   

1.  WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia nawierzchni wokół budynku w związku z rozbudową 
budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
− rowków pod krawęŜniki i obrzeŜa, 
− koryta pod utwardzenie nawierzchni wokół budynku, 
− warstw odcinających z piasku średnioziarnistego pod utwardzenie nawierzchni wokół budynku, 
− ław z oporem pod krawęŜniki, 
− ustawienia krawęŜników betonowych i obrzeŜy, 
− podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego  
− nawierzchnie z kostki betonowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

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

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w SST „Wymagania ogólne”. 

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

1.6. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  
Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wtedy, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zgodą Inspektora Nadzoru. JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ wykonanie prac objętych umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy oraz 
nadmiar gruntów powinny być wywiezione przez Wykonawcę. Przydatność gruntów stwierdzi Inspektor 
Nadzoru. 

2. MATERIAŁY  

− Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”. 

− Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

− JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

− KrawęŜniki uliczne betonowe prostokątne ścięte rodzaj „a” jednowarstwowe gatunku I o wymiarach 
100×30×15 cm, które winny być wykonane z betonu klasy B-30 i posiadać świadectwo zgodności z 
aprobatą techniczną (kaŜda dostarczona na budowę partia). 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
− długość - +8 mm, 
− szerokość i wysokość - +3 mm. 
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i 
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ubytków betonu, fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych poniŜej: 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba max. 

2 

- długość, mm, max 20 

Szczerby i 
uszkodzenia  
krawędzi i 
naroŜy 

- głębokość, mm, max 6 

Beton uŜyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4% oraz 
mrozoodpornością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. Ponadto ścieralność betonu na tarczy 
Boehmego powinna wynosić max. 3 mm. 
Odporność na zamraŜanie, po 30 cyklach zamraŜania i odmraŜania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 
cyklach w wodzie: 
− pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych – brak, 
− strata masy, %, nie więcej niŜ 5, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niŜ 20 %.  
KrawęŜniki naleŜy składować w pozycji wbudowania.  
Składowanie krawęŜników powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego 
uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych 
na beton. 
Skład betonu na ławę krawęŜników powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości 
określonych poniŜej: 
- zawartość cementu nie powinna przekraczać 130 kg/m3, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie po 7 dniach i po 28 dniach odpowiednio – 3,5÷5,5 MPa i 6,0÷9,0 

Mpa.  
- nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7%, 
- średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamraŜanych, badanych zgodnie z normą PN-S-

96014:1997 nie powinna być większa niŜ 30% wartości średniej wytrzymałości próbek nie 
zamraŜanych. 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250:1988. 
Zaprawa powinna być zgodna z normą PN-B-14501:1990. 

− ObrzeŜa betonowe gatunku 1 o wymiarach 25 cm × 8 cm, które winny być wykonane z betonu klasy B-
30 i posiadać świadectwo zgodności z aprobatą techniczną (kaŜda dostarczona na budowę partia). Mogą 
być równieŜ stosowane obrzeŜa długości 75 cm. 
Beton  uŜyty  do  elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością <4% 
oraz mrozoodpornością zgodnie z normą PN-B-06250:1988. Ponadto ścieralność betonu na tarczy 
Boehmego powinna wynosić max. 3 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
− długość - +8 mm, 
− szerokość i wysokość - +3 mm. 
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczać wielkości podanych poniŜej: 
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Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba max. 

2 

- długość, mm, max 20 

Szczerby i 
uszkodzenia  
krawędzi i 
naroŜy 

- głębokość, mm, max 6 

− ObrzeŜa naleŜy składować w pozycji wbudowania.  Składowanie obrzeŜy powinno być zorganizowane 
w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, 
szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

− Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 są: kruszywo 
naturalne zwykłe (pospółka do nawierzchni drogowych PN-B-11111) łamane zwykłe (tłuczeń i kliniec, 
wg PN-B-11112), woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć, następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11111 i PN-B-
11112: 
• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
• kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20 mm 
• pospółka od 0 mm do 63 mm 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 
wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami 
normy PN-B-11111 i PN-B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej. 
Do podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku co najmniej II klasy. Wymagania dla 
kruszywa przedstawiono w tablicy 1 i 2 niniejszej specyfikacji.  
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112.            

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ w: 

− tłuczniu, 
− klińcu, 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do   
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ: 

 
 

35 
40 
 

35  

 
 

50 
50 
 

35 

2 
Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % mm, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych  

 
2,0 

 
3,0 

3 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku 
masy, nie więcej niŜ : 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych  

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 

Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wgPN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [9], % ubytku 
masy, nie więcej niŜ w: 

− klińcu 
− tłuczniu 

 
 
 

    30 
nie bada się 

 

 
 
 
nie bada się 

  

− Przewiduje się zastosowanie wibroprasowanej betonowej kostki brukowej grubości 8 cm w kolorze i 
wzorze zgodnym z dokumentacją projektową. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej 
kostki brukowej jest przedłoŜenie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, 
pęknięć, plam i ubytków. Tekstura jednorodna w danej partii. Kolor jednolity dla całej partii, 
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dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne 
wodą – niedopuszczalne. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości - +3 mm, 
− na szerokości - +3 mm, 
− na grubości - +5 mm. 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z 6 kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 

kostek). 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niŜ 5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 30 cyklach zamraŜania i odmraŜania w 3% 
roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie: 
a) pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych 
b) strata masy, %, nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niŜ, % 

 
 

Brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niŜ 4,0 

5 Szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem angielskim 
nie mniejszy niŜ 

50 

Badanie kostki betonowej naleŜy wykonać zgodnie z procedurami badawczymi IBDiM. Kształt, kolor 
sposób układania i pochodzenie kostki musi zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712. 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, zgodnie 
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 
zawierać zawiesiny. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta moŜna stosować: 
− sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta, (mogą być teŜ koparki),  
− drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie moŜe mieć 

zastosowania, 
− walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do 

zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, lub inny sprzęt zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania warstwy odcinającej i podbudowy naleŜy stosować:  
− walce statyczne, 
− płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne, 
Do ustawienia krawęŜników betonowych i obrzeŜy oraz wykonania nawierzchni naleŜy uŜywać: 
− betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub jej zakup w 

specjalistycznej wytwórni), 
− wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki i płyt – po pierwszym ubiciu ubijakami 

ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemoŜliwiającą uszkodzenie kostki i płyt. 
i inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportu 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do wykonywania koryta. 
Kruszywo naleŜy dostarczać na teren budowy w sposób przeciwdziałający jego segregacji, 
zanieczyszczeniem i chronione przed wpływami atmosferycznymi. Podczas transportu kruszywo powinno 
być zabezpieczone przed wysypywaniem i rozpyleniem. 
Prefabrykaty powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Ponadto naleŜy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 
Transport betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki betonowej oraz jej zanieczyszczenia. 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie moŜe przekraczać 1 m natomiast płyt chodnikowych 0,6 m. 
Kostkę betonową moŜna transportować tylko na paletach. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

− Wymagania ogólne wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
− Odcień i kształt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt. 2. niniejszej SST. Dopuszcza się zmianę 

koloru w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO śA 

− Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. 

− Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania robót, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawilgoceniem, tj. aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
prowadzenia robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. JeŜeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu i spowoduje to ich trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony 
grunt. 

− Roboty pomiarowe naleŜy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją SST „Roboty przygotowawcze”. 
− Wykonywanie wykopów powinno się odbywać ręcznie lub mechanicznie. NaleŜy uwzględnić 

ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

− Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜa powinno być ono oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Następnie naleŜy 
profilować podłoŜe do spadków poprzecznych i podłuŜnych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej sprzętem wskazanym w pkt.3 lub innym zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru. W 
miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemoŜliwe profilowanie naleŜy wykonać ręcznie.  

− Ewentualne zaniŜenie poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania Wykonawca naprawi przez 
spulchnienie podłoŜa na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, uzupełnienie gruntem 
spełniającym wymagania dla górnej strefy korpusu w ilości niezbędnej i zagęści zgodnie z wymogami 
niniejszej SST. 

− Zagęszczanie podłoŜa naleŜy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tą naleŜy wykonać 
walcami, ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, 
zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu.  

− Zagęszczanie naleŜy prowadzić, aŜ do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoŜa >1,03 dla zatoki, 
drogi i parkingu oraz >1,00 dla chodnika, (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12 „Drogi 
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samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”). Układnie kolejnych warstw konstrukcji 
powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
koryta.  

− Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli 
Wykonawca dopuści do naruszenia ukończonego koryta lub przeniknięcia nadmiernej ilości wilgoci do 
podłoŜa gruntowego, to przywróci koryto do stanu spełniającego warunki niniejszej specyfikacji bez 
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

WARSTWA ODCINAJ ĄCA 

− PodłoŜe pod warstwę powinno być przygotowane zgodnie opisem „Koryto z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa”.  

− Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odcinającej powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Ich 
rozmieszczenie powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niŜ co 10 m. 

− Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, ręcznie, z zacho0waniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których 
widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej naleŜy 
przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać 
od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 

− Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

− Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

− Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). JeŜeli materiał został nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, a następnie powtórnie 
zagęszczony zgodnie ze SST. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykonanej warstwy w 
dobrym stanie aŜ do ułoŜenia kolejnej warstwy. Koszt ewentualnych napraw obciąŜa Wykonawcę robót. 

KRAWĘśNIKI  

− Wykonanie koryta pod ławy naleŜy rozpocząć od ich wytyczenia. 

− Koryto pod ławy naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić 0,97. 

− W gruntach spoistych ławy wykonuje się bez szalowania. W gruntach niespoistych naleŜy stosować 
szalowanie. 

− NaleŜy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający sztywność i niezmienność układu. 
Pokryć je środkiem adhezyjnym.  

− Ławę naleŜy ręcznie rozścielić warstwami, wyrównać i zagęścić mieszankę betonową, po czym 
pielęgnować beton wodą. Betonowanie ław wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 
naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

− Odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
KrawęŜniki na ławie betonowej ustawić na 3 cm i 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4).  

− Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po jego ustawieniu obsypana piaskiem, 
Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

− Szerokość spoin przy ustawianiu krawęŜników nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoiny przed zalaniem 
zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą. 
Zalewanie spoin zaprawą stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 
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OBRZEśA CHODNIKOWE  

− Wykonanie koryta naleŜy rozpocząć od ich wytyczenia. 

− Koryto pod podsypkę naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

− Podsypkę wykonać przez zasypanie koryta piaskiem na grub. 10 cm i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Stopa ludzka nie powinna pozostawiać wyraźnego śladu. 

− ObrzeŜa ustawić na warstwie podsypki w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni 
obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnie z dokumentacją projektową. Zewnętrzna ściana obrzeŜa 
bez ław betonowych  powinna być po jego ustawieniu obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. NaleŜy 
je wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Spoiny przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny te po wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. WzdłuŜ obrzeŜy wykonać nasypy wzmacniające z gruntu z korytowania 
nawierzchni i zagęścić. 

− Wierzchnia warstwę nasypów wykonać z gleby Ŝyznej i obsiać trawą. 

PODBUDOWY Z KAMIENIA ŁAMANEGO LUB TŁUCZNIA KAMIENNEGO  

− Podbudowa będzie ułoŜona na warstwie odcinającej.  

− Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

− Maksymalna grubość dolnej warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 10 cm. 
Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłoŜonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być zagęszczone. 

− Po uwałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia naleŜy uŜyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna 
być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i w wibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy 
powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po 
zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy. 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  

− Nawierzchnię naleŜy ułoŜyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie. 
− W miejscach, w których jest to wymagane ustawić krawęŜniki betonowe zgodnie ze SST. Po 

wykonaniu tych czynności naleŜy przystąpić do układania podsypki cementowo - piaskowej 1:4 
grubości odpowiednio 3 cm i 5 cm. 

− Podsypkę zagęścić i wyprofilować. Kostkę naleŜy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi 
drogi. Szczeliny między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm 
wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych i płyt chodnikowych 
zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek i płyt przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

• Ogólne wymagania podano w SST „Wymagania ogólne”. 

• Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno 
w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
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• W zaleŜności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar 
lub badanie. 

• Wykonawca przedłoŜy certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do wbudowania. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów w zakresie 
zgodności z niniejszą SST i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

• NiezaleŜnie od posiadanego certyfikatu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników 
bieŜących 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. i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

• NaleŜy sprawdzić: 
� podsypkę - sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą SST, 
� prawidłowość układania i ubicia kostki brukowej wg pkt. 5. i na podstawie oceny wizualnej. 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na stwierdzeniu, czy przyjęty deseń jest zachowany i czy 
prawidłowość desenia jest wystarczająca. 

• Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
� nierówności podłuŜne nie powinny przekraczać 0,8 cm; pomiar 4-metrową łatą zgodnie z            

BN-68/8931-04, 
� spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  ± 0,5%, 
� rzędne wysokościowe nawierzchni – róŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i 

projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm, 
� ukształtowanie osi – przesunięcie osi w planie w stosunku do projektowanej nie moŜe przekraczać 

±5 cm, 
� szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 5 cm,  
� grubość podsypki - tolerancja ±1,0 cm. 

• Ponadto naleŜy skontrolować: 
� pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
� sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
� kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
� prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki, 

7. OBMIAR ROBÓT  

− Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

− Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

− Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją 
Projektową i ustaleniami Inspektora Nadzoru. Nie powinien on obejmować Ŝadnych ilości nie 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

− Odbiór robót na zasadach podanych w SST „Wymagania ogólne”. 

− Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań 
jakościowych materiałów. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne zasady płatności podano w SST „Wymagania ogólne”, na podstawie jednostek obmiarowych wg 
punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.  
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− uzgodnienie koloru i kształtu kostki, 
− dostarczenie materiałów, 
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− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki,  
− wypełnienie spoin w nawierzchni, wypełnienie szczeliny pomiędzy krawęŜnikami zaprawą cementową,  
− pielęgnację nawierzchni, 
− wykonanie pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE  

OST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa. G.D.D.P. Warszawa 1998 
OST D.04.02.01. Warstwa odsączająca i odcinająca. GDDP. Warszawa  1998. 
OST D.08.01.01. KrawęŜniki betonowe. GDDP Warszawa 1998 
OST D.08.03.01. ObrzeŜa betonowe. GDDP Warszawa 1998. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i 

mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-S-02205:1997 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły.  
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
BN–80/6775–03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
oraz normy i przepisy wymienione w przywołanych SST. 
 


