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B -00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

DOTYCZY CAŁEGO KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU). 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru  

robót obiektu budowlanego:  BUDYNEK  GARAŻOWY  3 STANOWISKOWY w MŁAWIE  PRZY ul. 

PŁOCKIEJ 106. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie  

z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych  

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć: 

          a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

          b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

1.4.2. Budynku -należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,     

          wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

          odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.4. Robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

          montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. Remoncie -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

          budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej    

          konserwacji. 

1.4.6. Urządzeniach budowlanych -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

          budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  

          przyłącza i urządzenia instalacyjne, w  tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

          przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.7. Terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  

          wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł prawny  

          wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za- rządu, ograniczonego prawa 

          rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

          budowlanych. 

1.4.9. Pozwoleniu na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

          na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

          obiektu budowlanego. 

1.4.10. Dokumentacji budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  

            projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i  końcowych,  
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            w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę 

            obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 

1.4.11. Dokumentacji powykonawczej -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z  naniesionymi 

            zmianami dokonanymi w toku  wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

            powykonawczymi. 

1.4.12. Aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

            jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.13. Właściwym organie -należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 

            lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  

            w rozdziale 8. 

1.4.14. Wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

            zgodności. wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania. zainstalowania lub zastosowania 

            w sposób trwały w obiekcie budowlanym. wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

            lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną   

            całość użytkową. 

1.4.15. Organie samorządu zawodowego -należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  

            15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  

            oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.). 

1.4.16. Obszarze oddziaływania obiektu -należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

            budowlanym na podstawie przepisów odrębnych. wprowadzających związane z tym obiektem 

            ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.17. Opłacie -należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

            ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.18. Drodze tymczasowej (montażowej) -należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną. 

            przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania 

            przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.19. Dzienniku budowy -należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

            z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych  

            oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.20. Kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. upoważniona do kierowania   

            robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. ponosząca ustawową 

            odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.21. Rejestrze obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

            z ponumerowanymi stronami. służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

            w formie wyliczeń. szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.22. Laboratorium -należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej zamawiającego, 

            wykonawcy lub inne laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Za- mawiającego, niezbędne 

            do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.23. Materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne  

            tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót. zgodnie z dokumentacją projektową 

            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.24. Odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

            tolerancjami. a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Poleceniu Inspektora nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

            związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.26. Projektancie -należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

            dokumentacji projektowej. 

1.4.27. Rekultywacji -należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

            pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.28. Przedmiarze robót -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

            według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 

            w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.29. Części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

            do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

1.4.30. Ustaleniach technicznych -należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający. w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

-dostarczoną przez Zamawiającego, 

-sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  

są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności  

wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich  
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe  

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie  

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  w  cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

     ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

    dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

    w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

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

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,  

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego  

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed  

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  

nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co  

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie  

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą  

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie  

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  

nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać. aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

 i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie  

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,  

aprobatami technicznymi. o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 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 złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  

na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
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elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora  

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. zapis pomiarów. a także wyciąganych  

 wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. proponowany sposób i formę 

 przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

  lepiszczy. kruszyw itp.. 

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość. pobieranie próbek. legalizacja i sprawdzanie 

  urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów. wytwarzania mieszanek i wykonywania 

  poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium. sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych. sprzętu. zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie  

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku 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 i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

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

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora  

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, 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. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  

i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący. że zapewniono zgodność 

     z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

     oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

     (Dz. U. 99/98). 

2.  Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-   Polską Normą lub 

-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. jeżeli nie są  

    objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów. dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 



 14 

 

 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden  

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, .inne istotne        

     informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi  

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie  

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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[4] Pozostałe dokumenty budowy. 

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

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

 w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

 gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

 zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie  

 przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

 czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli urządzenia te lub sprzęt  

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 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 niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót  

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze  

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu  

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. licząc od dnia  

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
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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 oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie  

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w  

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem  

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszoną  

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. sporządzony wg wzoru ustalonego  

przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  

     wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2.  Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  

     lub zamienne). 

3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.  Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

S.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ). 

6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

     bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

7.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  

     energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

8.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

9.  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 i stwierdzi ich  

wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią  

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad  

opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową  

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie  

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

* robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

* wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

* koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

* datki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  

      organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi  

      nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  

      ruchu, 

(c) opłaty dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, krawężników. barier, oznakowań  

      i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



 19 

 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów. przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 

     i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,  

     Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

     i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

     i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi  

     zmianami). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy   

     podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Kod CPV 45111200 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  

I ROBOTY ZIEMNE      

 

Kod CPV 45112210   USUWANIE   WIERZCHNIEJ  WARSTWY  GLEBY      

 

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych  

w gruncie kat. I – V 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy:  BUDYNEK  GARAŻOWY 

 3  STANOWISKOWY w MŁAWIE PRZY ul. PŁOCKIEJ 106. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

 ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja. Która 

           powinna zawierać: 

-   rzuty i przekroje obiektów. 

-   plan sytuacyjno-wysokościowy. 

1.4.2. Głębokość wykopu -różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wy- konaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni -wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki -wykop. którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Grunt skalisty -grunt rodzimy. lity lub spękany o nie przesuniętych blokach. którego próbki nie 

          wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

          wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

          pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu  

          kubaturowego. 

1.4.8. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania  

          nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  

          wykonywania wykopów. a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 



 21 

 

 

          z tym obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu -wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. określona wg 

wzoru: 

                                                                                        Pd 

ls=   

                                                                                        Pds 

gdzie: 

Pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3). 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona  

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu  

w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,  

            określona wg wzoru: 

                                                                                         d60 

U= 

                                                                                         d10    

gdzie: 

d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm). 

d10 -  średnica oczek sita. przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm. Przepisów 

            i literatury technicznej: 

 -   dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie  

     z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

     oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

            -   kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

                 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

  -   książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 

       obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

       załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

  -   laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

       do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

-   polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  

    nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z   

    prowadzeniem budowy, 

  -   projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze  
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów  

głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa  

komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

-   Zamawiającego, 

-   sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru  

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich  

ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. a o ich  

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. który do- kona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku rozbieżności. opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe. od których  

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów  

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech  

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku. gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli. to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy. zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe  

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory. światła ostrzegawcze. sygnały itp.. zapewniając w ten sposób  

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków. dla których jest  

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest włączony 

w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych. a wynikających ze skażenia. hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań. będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. wymagany przez odpowiednie  

przepisy. na terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach biurowych. mieszkalnych i magazynowych oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały. które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. nie będą dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte 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 użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien  

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja- mi. a ich użycie  

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod- ziemne. 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.  
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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 przełożenia 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. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans- porcie materiałów  

i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do  

przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora  

nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru  

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej  

i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób  

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne  

odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) -OGÓLNE WYMAGANIA. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do  

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie  

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem  

eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz  

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty. a w tym: opłaty. wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych  

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów. ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą  

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc  

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład  

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych  

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały. do czasu gdy będą one potrzebne do robót.  

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez  

Wykonawcę. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. 
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Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót  

ziemnych. zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest  

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,  

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na  

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego. o ile nie określono tego  

inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów. których  

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. Zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami  

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska  

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt. po akceptacji Inspektora nie może 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. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

-   odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,   

    ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

     do hydromechanizacji itp.), 

-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

 w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki  

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  

Inspektora nadzoru pod warunkiem przy- wrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu  

(materiału). jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność  

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do  

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały  

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i wykonywanych robót. za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami SST, PZJ,  

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości  

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  

nadzoru. poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia  

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  

a także 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 rozważaną  
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kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi  

Wykonawca. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć  

przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich. umocowanych trwale poza obszarem  

wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez  

nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia  

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i -3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. a krawędzie  

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej  

tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm  

przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń. stanowiących elementy systemów odwadniających,   

wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia. które zapewnią  

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych. tak aby zabezpieczyć grunty  

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów  

i nasypów, aby powierzchniom. gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające  

prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu. które spowoduje ich długotrwała  

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami  

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te  

czynności. jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być  

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  

trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających,  

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe 
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i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

6.1.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru  

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót. możliwości  

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykona- nie robót zgodnie z dokumentacją projektową.  

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-   organizację wykonania robót. w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-   bhp, 

-   wykaz zespołów roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium 

     któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. zapis pomiarów. nastaw mechanizmów 

    sterujących. a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

    proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

    w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne. 

-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

     lepiszczy, kruszyw itp., 

-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość. pobieranie próbek. legalizacja i sprawdzanie   

     urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów. wytwarzania mieszanek i wykonywania  

     poszczególnych elementów robót,  

-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiągnąć założoną  

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  

odpowiedni system kontroli. włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia  

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy  

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania. że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie. że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 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, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy posiadają ważną legalizację. 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  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne. że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści  

je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

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

6.1.3. Pobieranie próbek. 

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

na zasadzie. że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie  

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów. które budzą  

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub  

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne krajowe, albo  

inne procedury. 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. 

6.1.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej 
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nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego  

przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka  

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  

i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub  

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

    określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  

    dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-   Polską Normą, 

-   Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy. 

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. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane  

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

     lub wymaganiom 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem  

     kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów  

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy. 

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

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed- stawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji  

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-   właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

-   właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m  

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 

 co 20 m 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3  Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu  ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 

 

5  Pomiar równości powierzchni 

Wykopu 

6  Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego. 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
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6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 

6.3.6. Równość skarp. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną  

Odrzucone, jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie  

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6  

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego  

wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie  

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej. objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość  

pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych. gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru  

w wykopie nie jest możliwe. należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie 

z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. podanym w tablicy nr 1 z tym. że dolne wartości  

stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 

transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

 z wymaganiami ST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt  

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie  

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.  

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm  

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie  

oddzielnego załącznika do książki obmiarów. którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
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w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót  

dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. 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 punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

 z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma  

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,  

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach  

umowy. 

8.4.2. 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: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

    w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 

    lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  

    dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  

     energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze- kazania tych robót  

     właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. 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 i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  

zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót", 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną  

dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-   wartość zużytych 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. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu. 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji  

    ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru 

    i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia. zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier. oznakowań i drenażu. 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,    

    barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

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

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

 zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy. Montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

 

Kod CPV 45262300   BETONOWANIE 

 

Kod CPV 45262311   BETONOWANIE  KONSTRUKCJI  

 

Kod CPV 45262350 BETONOWNIE BEZ ZBOJENIA 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych obiektu: BUDYNEK GARAŻOWY  

3  STANOWISKOWY w MŁAWIE PRZY ul. PŁOCKIEJ 106 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  

konstrukcji betonowych i żelbetowych obiektu. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

-   przygotowaniem mieszanki betonowej, 

-   wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

-   układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

-   pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST  

B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne". a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły -beton o gęstości powyżej 1.8 t/m3 wykonany z cementu. wody. kruszywa mineralnego 

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

Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy -mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa -mieszanka cementu. wody. składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

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

suchym. 

Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem  

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

 działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności -symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego  

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania  

i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego  
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wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG -wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.  

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,  

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  

podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement -wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

-   dla betonu klasy do B25 -klasa cementu 32,5 NA, 

-   dla betonu klasy B30, B35 i B40 -klasa cementu 42,5 NA, 

-   dla betonu klasy B45 i większej -klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia  

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację  

Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności,  

że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym  

badaniom: 

-   oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996. PN-EN 196-3;1996. PN-EN 

    196-6;1997. 

-   sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą  

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

-   początek wiązania -najwcześniej po upływie 60 minut. 

-   koniec wiązania -najpóźniej po upływie 10 godzin. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

-   wg próby Le Chateliera -nie więcej niż 8 mm. 

-   wg próby na plackach -normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek  

(zbryleń). nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się  

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w  
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palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 

 kwadratowego 2 mm. W przypadku. gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami. cement nie  

może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

-   cement pakowany (workowany) -składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

    otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki  

    lub  pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

-   cement luzem -magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 

 załadunku i wyładunku cementu luzem. zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości  

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu. włazy   

do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche. odpowiednio pochylone. 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów  

zamkniętych powinny być suche i czyste. zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i  

zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może  

być użyty do betonu po okresie: 

-   10 dni. w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych. 

-   po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię. w przypadku przechowywania w składach 

    zamkniętych. 

Każda partia cementu. dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia  

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na  

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną  

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%. a nadziarna 1 0%. Ziarna  

kruszywa nie powinny być większe niż: 

-   1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

-   3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia. leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  

    do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50 

o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem. że zostały one zbadane w placówce  

badawczej wskazanej przez zamawiającego. a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów  
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granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

-   zawartość pyłów mineralnych -do 1 %. 

-   zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) -do 20%, 

-   wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych -do 16%. 

dla grysów bazaltowych i innych -do 8%. 

-   nasiąkliwość -do 1.2%. 

-   mrozoodporność według metody bezpośredniej -do 2%. 

-   mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%. 

-   reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

    wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%. 

-   zawartość związków siarki -do 0.1%. 

-   zawartość zanieczyszczeń obcych -do 0.25%. 

-   zawartość zanieczyszczeń organicznych. nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

    wg normy PN-B-06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

-   do 0,25 mm -14+19%. 

-   do 0,50 mm -33+48%, 

-   do 1,00 mm -53+76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

-   zawartość pyłów mineralnych -do 1,5%, 

-   reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

    wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 %, 

-   zawartość związków siarki -do 0,2%, 

-   zawartość zanieczyszczeń obcych -do 0,25%, 

-   zawartość zanieczyszczeń organicznych -nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

    wg normy PN-B-06714.26, 

-   w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

-   oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

-   oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, -oznaczenie zawartości grudek 

    gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

-   oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych  

badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej 

w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
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W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 

06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie  

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności  

kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa -wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 

wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

-   napowietrzającym, 

-   uplastyczniającym, 

-   przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

-   napowietrzająco - uplastyczniających, 

-   przyśpieszająco-uplastyczniających 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty. wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut  

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2. Beton. 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

-   nasiąkliwość -do 5%; badanie wg normy PN-B-06250. 

-   mrozoodporność -ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

    nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250. 

-   wodoszczelność -większa od 0.8MPa (W8), 

-   wskaźnik wodno-cementowy (wic) -ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.  

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on  

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać  

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy  

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

-   z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym  

    teoretycznie stosunku wic i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 

    od dopuszczalnej, ilość piasku, 

-   za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką. przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

    wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na  

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach wic (mniejszych  

i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla  

teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika wic w mieszance można skorzystać z wartości parametru A  

podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

-   350 kg/m3 -dla betonu klas B15 i B20, 

-   400 kg/m3 -dla betonu klas B25 i B30, 

-   450 kg/m3 -dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą  

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G.                

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250  

nie powinna przekraczać: 

-   wartości 2% -w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

-   wartości 3,5 ÷ 5,5%  -  dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa  

     do 16 mm, 

-   wartości 4,5 ÷ 6,5%  -  dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania  

jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

-   metodą Ve-Be, 

-   metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 

PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

-     20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

-     10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 

pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora  

nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
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mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 

o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej  

długości. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych  

(tzw. gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy  

do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

-   90 min. - przy temperaturze +15°C, 

-   70 min. - przy temperaturze +20°C, 

-   30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) ,.Wymagania ogólne"  

pkt 5. 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzględniający wszystkie warunki. w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę  

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)  

obejmującej: 

-   wybór składników betonu, 

-   opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych. 

-   sposób wytwarzania mieszanki betonowej. 

-   sposób transportu mieszanki betonowej, 

-   kolejność i sposób betonowania, 

-   wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach. 

-   sposób pielęgnacji betonu. 

-   warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

-   zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość  

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. a w szczególności: 

-   prawidłowość wykonania deskowań. rusztowań. usztywnień pomostów itp., 

-   prawidłowość wykonania zbrojenia, 

-   zgodność rzędnych z projektem, 

-   czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
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-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

-   prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

    dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

-   prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

-   gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem  

do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie  

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

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. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 

w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp  

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą  

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej  

(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać i uwzględniać  

następujące zalecenia: 

-  w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub  

    rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając  

    wibratorami wgłębnymi, 

-   przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu  

    pompy, 

-   przy betonowaniu  stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

-   wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę. z buławami o średnicy nie  

    większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

-   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
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-   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w warstwę  

    poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., 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 0,3 ÷ 0,5 m, 

-   belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów  

    i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

-   czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien  

    wynosić od 30 do 60 s., 

-   zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  

     i od 1,0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów nale- ży ustalić doświadczalnie tak, 

     aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  

z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 

elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego.  

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 

nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. jeżeli  

temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania. zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

W przypadku. gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze  

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia. zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne  

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C.  

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed  

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach  

przechowywanych w takich samych warunkach. jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga  

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania  

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura  

mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć  

miejsce robót za pomocą mat lub folii. 



 48 

 

 

5.4. Pielęgnacja betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed  

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia  

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni  

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy. a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami  

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

-   wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe. bez zagłębień między ziarnami kruszywa 

    przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 

-   pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

-   równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom  

     normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie  

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu  

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej  

wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać  

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno- 

wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja  

deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 

przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

-   szybkość betonowania, 

-   sposób zagęszczania, 

-   obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

-   zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

-   zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

-   zapewniać odpowiednią szczelność, 

-   zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

-   wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania zaleca  
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się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew 

iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie  

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo  

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 

deskowań belek i poprzecznic. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 

pkt 6. 

6.1. Badania kontrolne betonu. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać  

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

-   1 próbka na 100 zarobów, 

-   1 próbka na 50 m
3
 betonu. 

-   3 próbki na dobę, 

-   6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania. a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy  

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne. to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,  

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach. za zgodą Inspektora nadzoru. spełnienie tego warunku 

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie  

krótszym niż od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  

w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 

i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. zgodnie  

z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 

PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden  

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania  

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy  

przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
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Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną  

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie  

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 

po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy  

100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  

PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne  

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250. a także gromadzenie,  

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości  

betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości  

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione  

badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia  

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

-   badanie składników betonu. 

-   badanie mieszanki betonowej, 

-   badanie betonu. 

6.2. Tolerancja wykonania. 

6.2.1. Wymagania ogólne: 

-   rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się  

    w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

    konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

    monumentalnym, 

-   ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  

    z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi  

    w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

-   dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych, 

-   odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

    podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów, 

-   odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 

    w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
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    należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia: 

-   przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

    geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji  

    zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

-   punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy): 

-   dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

±   5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

     nie powinno być większe niż: 

±  20 mm przy klasie tolerancji N1. 

±  15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.4. Słupy i ściany: 

-   dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego  

    (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż; 

±  10 mm przy klasie tolerancji N1. 

±   5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku  

    do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

±  15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±  10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie 

    nie powinno być większe niż; 

±  20 mm przy L ≤ 30 m, 

±  0.25 (L +50) przy 30 m < L < 250 m, 

±  0.10 (L +500) przy L ≥ 500 m. 

-   dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 

     o wysokości h nie powinny być większe niż: 

±  h/300 przy klasie tolerancji N 1. 

±  h/400 przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno  

     być większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1. 

±   5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 

     na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż; 

∑hi /300√n przy klasie tolerancji N1,  



 52 

 

 

∑hi /400√n przy klasie tolerancji N1.  

6.2.5. Belki i płyty: 

-   dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

±  10 mm przy klasie tolerancji N1. 

±   5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 

być większe niż: 

±  L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±  L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

±  15 mm przy klasie tolerancji N1. 

±  10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

±  15 mm przy klasie tolerancji N1. 

±  10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

±  15 mm przy klasie tolerancji N1. 

±  10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku  

     do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 

±  20 mm przy Hi ≤ 20 m. 

±  0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m. 

±  0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

6.2.6. Przekroje: 

-   dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

±  0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

±  0.02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 

     oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

     ±  0.04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N 1, 

±  0.02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1. 

±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
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większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N 1. 

±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie: 

-   dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

     2 m nie powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m  

     nie powinny być większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N 1 , 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na odcinku 0.2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N 1. 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

-   dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100   ≤   20 mm przy klasie tolerancji N1. 

L/200   ≤  1O mm przy klasie tolerancji N2. 

-   Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1.0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1. 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.8. Otwory i wkładki: 

-   Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

±  10 mm przy klasie tolerancji N1, 

±    5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej  

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 

o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm
2
. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

-   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

    z dokumentacją projektową i ST, 

-   inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru  

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych  

w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

-   zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

-   wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

-   oczyszczenie deskowania,  

-   przygotowanie i transport mieszanki, 

-   ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

-   wykonanie przerw dylatacyjnych, 

-   wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów. jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień. marek. rur itp., 

-   rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

-   oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie. będących własnością Wykonawcy. materiałów 

     rozbiórkowych, 

-   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  

                          i projektowanie. Materiały. 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
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PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa  

                       wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 

                       wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu. zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu. zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

                         zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów  

                         w domieszkach. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

                      betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

                      betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziar nowego. 

                        Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.  

                       Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  

                         Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 



 56 

 

 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu 

                      oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 

                      rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 

                           powyżej 0.337 mval/dm3 metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i  

                           siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem 

                            o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 

siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 

Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych. cukrów 

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej  metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

                           stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

                            Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000. 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

10.2. Inne. 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

-   240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

-   306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

-   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Kod CPV 45262300   BETONOWANIE . 

 

Kod CPV 45262310   ZBROJENIE.  

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro budynku:   BUDYNEK  

GARAŻOWY  3  STANOWISKOWY  w  MŁAWIE  PRZY 

 ul.  PŁOCKIEJ 106 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie  

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji  

budynku.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 

związanych z: 

-   przygotowaniem zbrojenia, 

-   montażem zbrojenia, 

-   kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe,  

płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami  

podanymi w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne". 

Pręty stalowe wiotkie -pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężajace -zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01). 
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2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiekcie budowlanym objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6  

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna 

IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

-   średnica pręta w mm                                                                                                                    8÷10, 

-   granica plastyczności Re (min) w MPa                                                        500, 

-   wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                                                            550,  

-   wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                                                                       490, 

-   wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                                                              375,  

-   wydłużenie (min) w %                                                                                                                     10, 

-   zginanie do kąta 60
0
                                                                                  brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 

-   średnica pręta w mm                                                                                                                    6÷32,  

-   granica plastyczności Rm (min) w MPa                                                                                         355,  

-   wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                                                             490,   

-   wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                                                                       355,  

-   wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                                                              295,  

-   wydłużenie (min) w %                                                                                                                     20,  

-   zginanie do kąta 60
0
                                                                                  brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 

-   średnica pręta w mm                                                                                                                 5,5÷40,  

-   granica plastyczności Re (min) w MPa                                                                                          240,  

-   wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                                                             370,  

-   wytrzymałość charakterystyczna w MPa                                                                                       240,  

-   wytrzymałość obliczeniowa w MPa                                                                                              200,  

-   wydłużenie (min) w %                                                                                                                     24,  

-   zginanie do kąta 180
0
                                                                                brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

-   średnica pręta w mm                                                                                                                 5,5÷40,  

-   granica plastyczności Re (min) w MPa                                                                                          220, 

-   wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                                                             310,  

-   wydłużenie (min) w %                                                                                                                     22,  

-   zginanie do kąta 180
0
                                                                                brak pęknięć i rys w złączu.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe. rozwarstwienia, pęknięcia widoczne  

gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

-   nazwa wytwórcy, 

-   oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

-   numer wytopu lub numer partii, 

-   wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

-   masa partii, 

-   rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

-   znak wytwórcy, 

-   średnica nominalna, 

-   znak stali, 

-   numer wytopu lub numer partii, 

-   znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki  

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych  

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie  

rodzaje sprzętu. jak: giętarki. prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać  

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo  

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne  

dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby  

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) ,. Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający  

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 

5. 

5.1. Organizacja robót. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, 

a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Czyszczenie prętów. 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 

i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi  

lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub  

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju  

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość  

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży.  

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 

Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim  

położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można  

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d S 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane  

z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie  

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla  

haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę.  

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe pod- czas wyginania. 
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5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania  

nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej  

się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej  

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego  

powinna wynosić co najmniej: 

-   0,07 m  - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

-   0,055 m  - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

-   0,05 m  - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

-   0,03 m  - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

-   0,025 m  - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów 

należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy,  

wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych  

należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych  

ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 

pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

    Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

-   sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

-   sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

-   sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

-   sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

-   próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998, 

-   próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 

z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
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  Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

-   otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia  

grubości otuliny, 

-   rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

-   odstęp od czoła elementu lub konstrukcji:   ±10 mm, 

-   długość pręta między odgięciami:   ±10 mm, 

-   miejscowe wykrzywienie:  ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością:   ±1 mm (wzajemne odległości mierzone  

w przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: -dopuszczalne odchylenie  

strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

-   liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby  

    na tym pręcie, 

-   różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać :1:0,5 cm, -różnice w rozstawie 

    strzemion nie powinny przekraczać   ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)  

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio  

przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów,  

przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału   

w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji  

projektowej. 

8. ODBiÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami  

Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

-   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

    z dokumentacją projektową i ST, 

-   inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
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lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania  

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

-   zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

-   zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  

-   rozstawu strzemion, 

-   prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

-   zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

"Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.1. Cena jednostkowa. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

-   zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

-   oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

-   łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "na zakład", 

-   montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową  

     i niniejszą ST, 

-   wykonanie badań i pomiarów, 

-   oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

     i usunięcie ich poza teren budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-ISO 6935-1 :1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT -ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

IDT -ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1 :1999 

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

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe. Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/ A 1 : 1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
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PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1 :1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe. żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

-   Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  

-   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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Kod CPV 45262520   ROBOTY MURARSKIE. 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

murarskich realizowanych przy budowie: BUDYNEK GARAŻOWY  3  STANOWISKOWY w 

MŁAWIE PRZY ul. PŁOCKIEJ 106 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

murarskich wymienionych w pkt. 1.1.. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murarskich przy budowie 

wymienionej w pkt. 1.1.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  

podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1. Spoiwa. 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. 

2.2. Woda 

1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych  

miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczące~ wody do celów  

budowlanych. 

2. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  

organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nieodpowiadających  

warunkom wymienionych w p. 1, 

2.3. Wyroby budowlane wypalane z gliny. 

2.3.1. Cegła budowlana pełna. 

l. Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej państwowej normie. 

2. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem  

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 

a) dla cegły klasy 5    - 15% cegieł badanych, 
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b) dla cegły klasy 7,-5, 10, 15 i 20    - 10% cegieł badanych, 

3. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

    w dokumentacji technicznej, 

b) przeprowadzenie 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. 

4. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być 

przeznaczona na konstrukcję odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie  

co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

5. Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana 

na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić  

wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki 

za pomocą ostrego narzędzia. 

6. Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 -nie  

wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę 

o nasiąkliwości nie większej niż 16 %. 

7. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły  

nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł  

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

-   dla 15 sprawdzanych cegieł   -  2 szt., 

-   dla 25 sprawdzanych cegieł   - 3 szt., 

-   dla 40 sprawdzanych cegieł   - 5 szt. 

2.4. Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

2.4.1. Odmiany, klasy i zakres stosowania bloczków i płytek. 

l. Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny mieć kształt prostopadłościanu  

i wymiary: długość 49 lub 59 cm, wysokość 24 cm oraz grubość 18, 24 i 39 cm - dla bloczków i 6, 12 cm – 

dla płytek. Bloczki i płytki powinny odpowiadać państwowym normom. 

2. W zależności od masy betonu komórkowego ~ należy rozróżniać następujące odmiany bloczków i płytek:  

M400, M500, M600 i M700 i klasy:  B1,5, B2,0, B3,0, B4,0, B5,0, B6,0. 

3. Bloczki i płytki mogą być stosowane: 

a) do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych położonych na wysokości co najmniej 50 cm  

    od poziomu terenu, po odizolowaniu ich izolacją wodoszczelną od fundamentów lub ścian piwnicznych,  

b) w pomieszczeniach o stałej wilgotności powietrza wyższej niż 75% mogą być stosowane bloczki  

    i płytki  po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni zewnętrznych przegr6d 

    budowlanych za pomocą środk6w hydrofobowych, 

c) do cel6w izolacyjnych i wypełnienia konstrukcji należy stosować bloczki i płytki odmiany M400,M500 

    i M600, 
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d) do cel6w konstrukcyjnych należy stosować bloczki i płytki odmiany M600 i M7OO, klas B4,O, B5,O  

     i B6,O. 

2.4.2. Wymagania-techniczne. 

l. Wytrzymałość betonu komórkowego na ściskanie badana na kostkach 24 x 24 x 24 cm wyciętych  

z bloczków nie powinna być mniejsza od wartości podanych w tablicy: 

 

Odmiana M400 M500 M600 M700 

Klasa B 1,5 B 2,0 B 3,0 B 3,0 B 4,0 B 5,0 B 4,0 B 5,0 B 6,0 

Wytrzymałość 

blokowa Rbb 

MPa 

 

1,0 

 

1,4 

 

2,1 

 

2,1 

 

2,8 

 

3,5 

 

2,8 

 

3,5 

 

4,2 

 

2. Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym powinna spełniać  

wymagania określone w wytycznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

3. Składowanie bloczków i płytek powinno odbywać się w stosach na wyrównanym, utwardzonym  

i odwodnionym podłożu. W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłużej niż 2 tygodnie  

zaleca się bloczki i płyt zabezpieczyć przed możliwością zawilgoceni (np. przez przykrycie folią lub 

plandeką). Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać: 

8   -   przy wysokości warstwy 24 cm, 

6   -   przy wysokości warstwy 49 cm . 

2.5. Zaprawy murarskie. 

2.5.1. Wymagania ogólne. 

1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

2. Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 

3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a) zaprawa wapienna   -   8 godzin, 

b) zaprawa cementowo-wapienna   -   3 godziny, 

c) zaprawa cementowa   -   2 godziny,  

d) zaprawa cementowo-gliniana   -   2 godziny, 

e) zaprawa wapienno-gipsowa   -   0,5 godziny, 

f) zaprawa gipsowa   -   bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 

4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny  

lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego,  

żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych.  

Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. 

5. Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.2. 

2.5.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

1. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów  
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lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku  

konieczności uzyskania' zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki  

biały lub dodawać barwniki mineralne. 

2. Wapno stosowane do zapraw powinno być suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego  

otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i  

jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych.  

3. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,  

odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

4. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy  

oraz od rodzaju cementu i wapna.  

5. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy państwowej lub  

instrukcji. 

6. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno  

suchogaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu  

mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je 

zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi.  

W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić 

w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich. 

Murarze posługują się narzędziami i sprzętem bezpośredniego użytku i pomocniczym. 

Do narzędzi bezpośredniego użytku zalicza się: kielnię lub czerpak i młotek murarski, pion, linie, sznur  

murarski, poziomicę murarską wężową lub elektroniczną, miarki, warstwomierz, skrzynię i wiadra.   

Do narzędzi pomocniczych zalicza się:  przecinak, pucki, przebijaki, oskardy, do sprzętu pomocniczego: 

Wykroje (szablony) i rusztowania.   

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów na stanowiska robocze odbywa się przy zastosowaniu taczek i podnośników. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 

        ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania murów. 

1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu  

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

2. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

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

4. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem  

przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego  

wymiaru i jednej klasy. 

5.3. Mury z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki. 

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych. 

l. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość 

normową spoiny: 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać  

17 mm, a minimalna 10 mm, 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna  

przekraczać 15 mm, a minimalna -5 mm. 

2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie  

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość' 5-10 mm (murowanie na tzw. 

puste spoiny). 

5.3.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

1. Do zamurowania otworów należy stosować całe cegły. Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych  

może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania. 

5.4. Drobne roboty murarskie. 

5.4.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i metalowych. 

l. Ościeżnice drewniane osadzane po wykonaniu muru należy osadzać w ościeżach zgodnie z zasadami  

podanymi w rozdziale: Stolarka budowlana , a ościeżnice metalowe wg zasad podanych w rozdziale: 

Ślusarsko-kowalskie elementy i Okna i drzwi metalowe. 

2. Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia  

ościeżnic drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew  

trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których  

muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki  

ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki . 

4. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzone w ściance działowej o grubości 1/4 lub 1/2 cegły powinna być  

o 3 cm większa od grubości ścianki. 

5. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny  

ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno by' tak wykonane, aby profil  

ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej 

a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce  

nie niższej niż 3. 

6. Ościeżnice krawędziowe o profilu FD- przeznaczone do ścian grubych, należy wbudowywać na krawędzi  

otworu drzwiowego w ścianie. Wbudowanie ościeżnicy może się odbywać równolegle ze wznoszeniem  

murów lub też po jego wykonaniu. 

7. Zamocowanie ościeżnic w czasie wznoszenia ścian powinno być' wykonane za pomocą wąsów  
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omurowanych cegłą na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0. 

8. Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy 

 kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu  stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze.  

Zalewanie zaprawą cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry przez płaskie  

lejki. 

5.4.2. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach. 

1. Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie  

bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, 

a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. 

W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie  

cementowej marki co najmniej 10 wsporniki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m. 

2. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach  

należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich. 

6.2.1. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw. 

1. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

 dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru 

 inwestorskiego. 

2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie  

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego  

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie  

odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie  

badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym  

uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 

4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) konstrukcji murowej. Do obliczenia ilości przedmiarowej  

przyjmuje się ilość konstrukcji murowych wg dokumentacji projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy  

zakończenia robót murowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych  

w umowie. 

8.4. Podstawa odbioru robót murowych. 

1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna wymieniona, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były  

    odnotowywane w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę 

    (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

8.5. Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu, betonu 

       Komórkowego i lekkiego. 

1. Mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być  

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz  

niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 

2. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych 

i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie. 

3. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. 

4. Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów  

w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów\ 

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 

8.6. Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych. 

Niezależnie od zasad odbioru podanych wyżej należy sprawdzić: 

a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe  

     niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 nim na całej długości, stojaka lub nadproża ościeżnicy, 

b) największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe 

     niż 2 mm. 
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8.7. Ocena wyników badań po odbiorze. 

l. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z niniejszymi "Warunkami technicznymi", 

to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

2. W razie uznania całości lub części robót murowych za nie zgodne z niniejszymi "Warunkami  

technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych  

"Warunków technicznych" zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych  

elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio  

zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-87/B-O3002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-67/B.,.O3005. Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych 

                              ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. . 

PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych beton6w 

                            komórkowych. Wymagania i bania przy odbiorze. 

PN..82/B-O2020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-75/B-12001. Cegła pełna wypalana z gliny -zwykła. 

PN-74/B-12002. Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 

PN-71/B-12008. Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. 

PN-73/B-12011. Cegła kratówka wypalana z gliny. 

PN-75/B-12003. Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 

PN-74/B-12009. Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny. 

PN-88/B-30000. Cement portlandzki. PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami. 

PN~81/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.  

PN-81/B-30010. Cement portlandzki biały. 

PN-86/B-30020. Wapno.  

PN-79/B-O6711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

PN-65/B-14504; Zaprawy budowlane cementowe. 

PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego. 

PN-80/B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych. 

BN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autokIawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki. 

BN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płyty. 

BN-80/6741-20. Cegła ceramiczna modularna. 

BN-81/6732-12. Ciasto wapienne. 
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Kod CPV 45320000   ROBOTY  IZOLACYJNE. 

 

Kod CPV 45321000   IZOLACJE  CIEPLNE.    

 

Kod CPV 45323000   IZOLACJE  DŻWIĘKOSZCZELNE.        

 

Kod CPV 45320000   IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE.        

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

izolacyjnych realizowanych przy budowie: BUDYNEK  GARAŻOWY 3  STANOWISKOWY w 

MŁAWIE PRZY ul. PŁOCKIEJ 106 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

izolacyjnych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murarskich przy budowie 

wymienionej w pkt. 1.1. i obejmują: 

a) izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych 

    betonowych, 

b) izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowe z lepiku  

    smołowego lub asfaltowego ścian fundamentowych betonowych, 

c) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe, 

d) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho, 

e) folie dachowe paroprzepuszczalne, 

f) ocieplenie ścian budynku z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz  

   z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  

podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 
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3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. TRANSPORT.. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 

        ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podkładu. 

5.2.1. Wymagania ogólne. 

1. Pokład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcany i przenosić wszystkie działające nań  

obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące klasy  

betonu w podkładach: 

-  przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5,  

-  przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10, 

-  przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 

2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych  

powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację  

z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być  gładka. 

3. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 

 sfazowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  

4. W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki  

ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż  

1%. 

5.2.2. Gruntowanie podkładu. 

1. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów  

przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub  

emulsją asfaltową. 

2. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

3. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być  

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach  

technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami  

asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż OºC, jeżeli temperatura w ciągu doby 

nie była niższa niż OºC. 

5.3. Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych. 

5.3.1. Izolacje powłokowe bez wkładek . 

I. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek  

wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów,  

ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych  

powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie  

grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na  



 75 

 

 

gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160 ÷ 180ºC. Temperatura lepiku asfaltowego  

podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140ºC. 

2. Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co izolacje  

powłokowe z mas asfaltowych, jednakże w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza się  

wykonywania izolacji powłokowych z lepików smołowych w budynkach wewnątrz pomieszczeń  

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna 

z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie  

mniejsza niż 2 mm. Lepik powinien być podgrzany do 120 ÷ 140ºC, a jego temperatura w trakcie  

rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C. 

5.3.2. Izolacje papowe. 

1. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu  

powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych  

lepikiem między sobą w spos6b ciągły na całej powierzchni. 

2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. podpodłogowych) przed  

wodą  zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej  

na sucho i  sklejonej  wyłącznie na zakładach. 

3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wyłącznie  

lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie  materiałów smołowych 

i asfaltowych jest niedopuszczalne.                                                                                                                                                    

4. Grubość warstwy lepiku między podkładem  i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi  

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 ÷ 1,5 mm. 

5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych  jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie  

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem . 

5.4. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych. 

5.4.1. Izolacje fundamentów budynków. 

1. Pozioma izolacja fundamentowa powinna  być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej  na lepiku  

asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. 

2. Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu). 

3. Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu  

posadzki na wysokości minimum  15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. 

4. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy  

fundamentowej do wysokości ok. 30 cm  ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być  

połączona z izolacją poziomą ścian.  

5.5. Materiały z tworzyw sztucznych. 

5.5.1. Płyty styropianowe. 

1. Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych  

niż 5 mm. Krawędzie powinny  być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być jednorodna na całej 

 powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone i tak, aby nie można było oddzielić ich od  

siebie.                                                                                                                                                                       

2. Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80°C. 

3. Płyty styropianowe należy transportować  i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia. 
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4. Płyty styropianowe mogą być stosowane  do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Płyty  

można przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników . 

5. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników wchodzących w skład roztworów i lepików  

asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejów (np. Butapren) i kitów (np. Polkit)  i z tego  

względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 

5.6. Stropodachy wentylowane i poddasza. 

1. Do ocieplania można stosować w zasadzie wszystkie dostępne materiały termoizolacyjne. Zaleca się  

 płyty z wełny mineralnej. 

2. Warstwa ocieplająca powinna być ułożona w sposób ciągły, bez przyklejania. Nie wymaga się  

wykonywania wierzchniej gładzi lub innej warstwy dociskowej, jeśli materiał izolacyjny jest niepalny, oraz  

z wyjątkiem miejsc, w których przewiduje się chodzenie i użytkowanie przestrzeni poddasza. 

3. W celu zapewnienia wymaganej wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu należy wykonać otwory  

wentylacyjne w przeciwległych ścianach poddasza i osłonić je od zewnątrz siatką drucianą. Łączna  

powierzchnia otworów wentylacyjnych powinna wynosić co najmniej 0,001 powierzchni stropodachu. 

4. Jeśli strop wykonany jest z desek lub innych elementów drobnowymiarowych, a ciśnienie pary wodnej w  

pomieszczeniach przekracza 1 kPa, to pod warstwą termoizolacji należy zastosować paroizolację (warstwa  

papy asfaltowej z obustronną powłoką lub folii z tworzywa  sztucznego). 

5.7. Ocieplanie podłóg, fundamentów i stropów. 

5.7.1. Podłogi na gruncie i fundamenty. 

1. Podłogi drewniane z desek mogą być ocieplane matami z wełny mineralnej układanymi na podkładzie 

betonowym. 

2. Inne podłogi na gruncie należy ocieplać styropianem ułożonym na sucho na podkładzie betonowym. 

Na warstwie termoizolacyjnej należy ułożyć warstwę zaprawy cementowej, której grubość powinna być  

przyjęta na podstawie przewidywanych obciążeń lecz nie mniej niż 5 cm.  

3. Ocieplanie fundamentów należy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą  

(przynajmniej w pasie o szerokości 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się stosowanie płyt ze  

styropianu lub twardych płyt z wełny mineralnej. Ocieplanie ścian fundamentowych powinno być wykonane  

zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych. 

5.8. Ocieplanie ścian od zewnątrz styropianem (metoda lekka-mokra). 

5.8.1. Materiały i sprzęt stosowany w metodzie lekkiej-mokrej. 

1. Do ocieplania ścian metodą lekką powinien być stosowany styropian samogasnący, sezonowany przez 

okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a jego właściwości techniczne powinny być 

następujące:  

-  gęstość objętościowa 16-20 kg/m
3
,  

-  struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę,  

    bez pustych miejsc, 

-  płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie; jeżeli powierzchnie są gładkie, to trzeba je zdrapać szczotką  

    drucianą, 

-  wymiary płyt: 1000 x 500 mm z odchyłkami nie większymi niż ± 2 mm, grubość 100, 120 mm , 

-  odchyłki grubości nie powinny być większe ±15mm,           

-  płyty powinny mieć proste krawędzie, z ostrymi kantami, bez uszkodzeń, 
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-  wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 8 N/cm
2
. 

2. Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-8l/6859-03. Należy stosować siatkę  

o symbolu ST-5l, ST-2l24/l10/I  oraz  ST-2l24/ll0/II o wymiarach oczek 4 x 4 mm lub 3 x 4 mm. 

Siatka powinna być impregnowana  odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. 

Siła pokrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej          

niż 1,25 daN. 

3. Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania  

cementu zbrylonego nawet po przesianiu go przez sito.  

4. Elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiadać wymaganiom normy. 

5. Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości  0,5 mm i wymiarach 25 x  25 mm powinny być  

stosowane do wzmacniania naroży pionowych (zwłaszcza na najniższej kondygnacji) oraz naroży przy  

ościeżach drzwi. 

5.9. Wytyczne wykonywania ocieplenia. 

1. Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

-  prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań  i urządzeń,  

-  sprawdzenie i przygotowanie powierzchni  ścian, 

-  przygotowanie masy klejącej, 

-  pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

-  przyklejenie płyt styropianowych,       

-  naklejanie siatki z włókna szklanego,       

-  wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 

-  wykonanie obróbek blacharskich, 

-  demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

2. Prace przygotowawcze oraz materiały i sprzęt powinny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną  

w projekcie technicznym.                                                                                                                                            

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. 

6.2.1. Kontrola jakości wyrobów ściennych.  

1. Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru  

inwestorskiego. 

2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie  

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego  

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie  

odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie  

badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym  
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uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 

4. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni do wykonania izolacji. Do obliczenia ilości  

przedmiarowej przyjmuje się ilości według dokumentacji projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych  

w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  

PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco  

PN-']7/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze) 

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy  bez wypełniaczy stosowany na gorąco  

BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe. Klej  Lateksowy Ekstra  

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.   

BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wytłaczane. 

BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty  

BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane 
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Kod CPV 45422000   ROBOTY  CIESIELSKIE. 

 

Konstrukcje i elementy z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

ciesielskich realizowanych przy budowie: BUDYNEK GARAŻOWY  3  STANOWISKOWY w 

MŁAWIE PRZY ul. PŁOCKIEJ 106 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

ciesielskich wymienionych w pkt. 1.1.. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  

podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1. Drewno. 

1. Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych 

norm państwowych. 

2. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 

3. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych  

lub z udziałem ,materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. 

4. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci; wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna  

twardego - dębowego, akacjowego, lub innego o podobnych właściwościach. 

5. W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następującej klasy jakości, charakteryzującej się  

wytrzymałością na zginanie: K 27. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami  

maszynowymi może być zakwalifikowana do wymienionej klasy jakości. 

6. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami wizualnymi może być zakwalifikowana 

do klas jakości na podstawie kryteriów podanych w PN-81/B-03150 i PN-82/D-94021, przy czym  

klasyfikacja metodami wizualnymi może być dokonywana wyłącznie przez osoby mające specjalne  

uprawnienia.  

7. Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się w konstrukcjach drewnianych wyłącznie asortymenty 

nie objęte klasyfikacją wytrzymałościową, tj. deski grubości poniżej 25 mm, łaty o szerokości poniżej  

75 mm oraz krawędziaki i belki.  
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8. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

-   dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20%, 

-   dla konstrukcji na otwartym powietrzu  - nie więcej niż 23%. 

9. Wilgotność drewna liściastego, z którego są wykonywane wkładki, kołki, klocki itp., nie powinna wynosić  

więcej niż 15%. 

10. Klasa drewna, z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna oraz  

materiałów drewnopochodnych, powinna być podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach materiałów.  

2.2. Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna.  

2.2.1. Połączenia na gwoździe. 

1. Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe, odpowiadające normom  

państwowym. 

2. Średnica gwoździ powinna wynosić: 

-   w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11grubości elementów łączonych, 

3. Minimalna grubość elementów drewnianych złączy nie powinna być mniejsza niż określona wzorem: 

t = d (3 + 0,8 d) = 19 

gdzie d - średnica gwoździa. 

4. Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów: 

-   prostokątnego, 

-   przestawionego, 

-   w zakosy.  

5. W układach wbijania gwoździ rozróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien  

drewna, a rzędy - w poprzek lub ukośnie do włókien drewna. 

6. Gwoździe, zaleca się wbijać z obu stron elementów tak, aby końce nie wychodziły na zewnątrz. Jeżeli 

 końce gwoździ wychodzą poza powierzchnię elementu, należy zaginać je wzdłuż włókien drewna. 

7. Przy łączeniu elementów drewnianych wbijanie gwoździ z obu stron, elementu wzdłuż jednej osi  

dopuszczą się pod warunkiem, że ich końce nie będą zachodziły na siebie więcej niż 1/3 grubości części  

składowej elementu złożonego.  

8. W złączach z zastosowaniem blachy stalowej gwoździe należy wbijać w otwory uprzednio nawiercone w 

blasze. 

9. W złączach, w których gwoździe pracują na zginanie i docisk, minimalna liczba gwoździ 

wynosi 4. Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niż w 2 szeregach i 2 rzędach. 

10. Przy konstruowaniu połączeń na gwoździe wymagane jest sprawdzenie ich według PN-81/B-03150.03. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty należy wykonać przy użyciu ręcznego sprawnego sprzętu ciesielskiego oraz obrabiarek do drewna  

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

4. TRANSPORT, SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

        (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Składowanie, przechowywanie i transport elementów z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych. 

1. Składowanie i przechowywanie elementów z drewna raz materiałów drewnopochodnych powinno  

odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób  

zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. 

2. Wszystkie elementy z drewna oraz materiał6w drewnopochodnych powinny być składowane na  

poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

3. Elementy stropodachowe i dachowe powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach  

rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 

4. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm, . 

5.Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać 

się środami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed  

uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. 

6.Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01)  

       ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna oraz materiałów  

        drewnopochodnych. 

5.2.1. Zabezpieczenie przed wilgocią. 

1. Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym  

nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Części konstrukcji podlegające zabezpieczeniu  

przed wilgocią powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej. 

2. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające 

się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących  

wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów 

i elementów  za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 

3. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów  

i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych  

oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiałów drewnopochodnych będzie  

eksploatowana. 

4. Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny  

odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku - powinny być dopuszczone do stosowania  

przez Instytut Techniki Budowlanej. 

5. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza  

substancjami szkodliwy dla zdrowia. 

5.2.2. Zabezpieczenie przed ogniem. 

1. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed  

ogniem powinien być określony w dokumentacji technicznej. 
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2. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie normami państwowymi i Świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 

3. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno 

być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą. 

5.2.3. Zabezpieczenie przed korozją chemiczną. 

1. Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna ,oraz materiałów  

drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upoważnioną instytucję 

i nie powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 

5.2.4. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną. 

1. Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być  

zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

2. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach  

wydanych przez ITB. 

3. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów  

drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników  

metalowych. 

4. Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozją biologiczną powinny być określone 

w dokumentacji technicznej. 

5.2.5.Konstrukcje dachowe - zwykła więźba dachowa. 

1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki  

(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z twardych płyt  

pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić:1 –mm. 

Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za 

pomocą taśmy stalowej. 

3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych  

więcej niż 0,5 mm.  

4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe 

 od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

5. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi: 

± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 

9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku  

odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

5.2.6. Łacenie połaci dachowych. 

l. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38 x 50 mm.  

2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40 x I00 mm  

lub kwadratowym 35 x I00 mm. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość 

łaty. 

3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być  

większe niż 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska  
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lub łata grubsza od łaty podkładu o grubość pokrycia. Rozstaw łat pod pokrycie powinien być zgodny 

z zaleceniami wydanymi przez producenta pokrycia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Zasady klasyfikacji tarcicy. 

1. Tarcica powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p.2.1, z tym że przed użyciem do wykonania 

 konstrukcji należy ją zakwalifikować do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej. 

2. Zaliczanie poszczególnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno być dokonywane na podstawie oceny 

jakości drewna oraz jakości obróbki we wszystkich miejscach, gdzie występuje produkcja i kontrola  

konstrukcji. 

3. Jakość tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla poszczególnych klas należy określać przy  

wilgotności tarcicy  14 ÷20% na podstawie oceny: 

a) cech i parametrów wytrzymałościowych ustalonych przy użyciu maszyn sortowniczych , 

b) wizualnych kryteriów klasyfikacyjnych na odcinkach o długości 50 cm licząc od obu czół tarcicy, 

c) wizualnych kryteriów klasyfikacyjnych z wyjątkiem sęków, skrętu włókien  i słoistości na pozostałej  

części długości badanego elementu, po odliczeniu odcinków, o których mowa w p. b), 

d) wad obróbki . 

4. Jakość tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi dla poszczególnych klas powinna być  

określona przy wilgotności nie większej niż 20%, na podstawie określenia występującej liczby sęków i ich  

stanu oraz określenia rodzajów wymiarów i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gołym okiem  

stanowiących o właściwościach wytrzymałościowych tarcicy sortowanej. 

5. Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna. 

Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej, wadliwy  

przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki  

tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm. 

6. Tarcica konstrukcyjną, którą po klasyfikacji jakościowej skrócono, zwężono lub przestrugano, należy  

powtórnie poddać czynnościom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, którą: 

-   podzielono z długości na kilka odcinków, 

-   przestrugano o wielkość przedziału tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swoją klasę jakości  

     jak przed obróbką. 

7. Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą wizualną należy uwzględniać kumulację  

sęków. Kumulacji podlegają dwa pojedyncze sęki lub oddzielne skupienia sęków, jeżeli: 

-   rozmiary każdego z nich rozpatrywane z osobna mogą stanowić podstawę kwalifikacji, 

-   najmniejsza, mierzona wzdłuż włókien drewna, odległość między nimi nie jest większa niż połowa 

     szerokości tarcicy. 

Tarcicę wstępnie zakwalifikowaną na podstawie oględzin większego z sęków pojedynczych lub większego 

z oddzielnych skupień należy po wykonaniu zabiegu kumulacji przeklasyfikować do klasy niższej lub 

odrzucić z klasy najniższej. 
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8. Jako najgorszy przekrój poprzeczny należy przyjmować przekrój umowny w miejscu największego  

skupienia sęków. Należy przy tym brać pod uwagę wymiary i rozmieszczenie na płaszczyznach, bokach 

i  krawędziach klasyfikowanej tarcicy -wszystkich sęków bez względu na ich kształt., stan zdrowotny  

i stopień zrośnięcia sęków z otaczającym je drewnem. 

9. Wskaźnik sękatości charakteryzujący udział sęków na powierzchni elementu należy przyjmować dla 

 najgorszego przekroju poprzecznego tarcicy. 

6.3. Wymiary i tolerancje tarcicy. 

1. Do konstrukcji należy stosować tarcicę iglastą odpowiadającą wymaganiom określonym 

w p. 2.1 i .6.2. o wymiarach określonych w normie państwowej. 

2. Odchyłki wymiarowe dla desek nie powinny być większe niż: 

-   w długości + 50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i  - 20 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii  

     tarcicy, 

-   w szerokości + 3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i  - 1 'mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii 

     tarcicy, 

-   w grubości + 1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i  - 1mrn najwyżej w 20% sztuk badanej partii 

     tarcicy, 

3. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości bali należy przyjmować jak dla desek. 

4. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości łat nie powinny być większe niż: 

-   dla łat o wymiarach poniżej 50 mm: na grubości  +1,0 i  -1,0 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii  

     tarcicy, a na szerokości  +2,0 mm i  -1,0 mm, 

-   dla łat o wymiarach poniżej 50 mm: na grubości i szerokości  +2,0 i  -1,0 mm najwyżej w 20% sztuk łat 

     badanej partii. 

5. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości krawędziaków stosowanych do konstrukcji nie powinny  

     być większe niż  + 3,0 mm i  -2,0 mm. 

6. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości belek nie powinny być większe niż  +3,0 mm i  -2,0 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 (metr sześcienny) dla konstrukcji murłat i krokwi oraz 1 m

2 
(metr kwadratowy) 

dla ołacenia dachu.. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 

projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

        "Wymagania ogólne" pkt 8. oraz: 

1. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 

z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony: 

-   częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny), 

-   po zakończeniu robót. 

2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.. 
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3. Do odbioru robót powinny być przedłożone niżej wymienione dokumenty: 

-   dziennik budowy, 

-   dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 

    wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy  

i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

5. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

-   wbudowanych materiałów, 

-   wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

-   gotowej konstrukcji. 

6. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania  

konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów  

przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy  

i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji  

technicznej oraz norm państwowych. 

7. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

-   sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 

-   sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów  

konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką  

milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi 

w niniejszych warunkach technicznych,  

-   sprawdzenie wilgotności drewna. 

8.2. Zasady odbioru konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych łączonych 

       na łączniki mechaniczne. 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 

l. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania  

poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie 

dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien  

być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robot. 

2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

-   zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  

-   rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów,  

-   prawidłowość wykonania złączy, 

-   sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono  

przewidziane w dokumentacji. 

3. W szczególności powinny być sprawdzone: 

-   w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, murłat  i łat, spadki połaci, prawidłowość, 

     wykonania poszczególnych elementów. 
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8.2.2. Odbiór końcowy. 

1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. 

Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

-   dokumentację techniczną obiektu i robót, 

-   protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 

-   protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

-   zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych  robót, 

-   pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

2. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

-   zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

-   prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

-   prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

-   prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 

-   dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

8.2.3. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 

1.Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. 

 W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko  

ich część za wykonane niewłaściwie. 

2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone  

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli 

lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione  

do odbioru.  

4. Konstrukcja nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za  

pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą  

być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiał6w drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 

                                 i projektowanie. Postanowienia og6lne. 

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i matriał6w drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 

                                 i projektowanie. Materiały. 

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiał6w drewnopodobnych Obliczenia statyczne 

                                 i projektowanie. Konstrukcje. Konstrukcje z drewna i materiał6w drewnopodobnych. 

                                 Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.  
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PN-75/D-0100l Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
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Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH. 

 

Kod CPV 45260000  Pokrycie dachu blachodachówką. 

 

Kod CPV 45261310 Obróbki blacharskie. 

 

Kod CPV 45261320 Rynny i rury spustowe. 

. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi realizowanych przy  

budowie:  BUDYNEK  GARAŻOWY  3  STANOWISKOWY  w  MŁAWIE PRZY ul.  PŁOCKIEJ 106 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 

oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

-   45260000   Pokrycie dachu blachodachówką. 

-   45261310   Obróbki blacharskie. 

-   45261320   Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 8-00.00.00 

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

-   na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego  

stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Inne blachy płaskie: 

          a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze 

              owym.  1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, 

2.2.3. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 

mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-   samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-   samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

-   ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy  

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością  

przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka  

transportu. Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać  

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie  

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu   
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drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów. 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

-    pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju  

     pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

-    równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania 

     a kontrłatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie  

     większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

-    równość płaszczyzny połaci z łat lub kontr powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co  

     najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z kontrłat) lub 3 łatach (przy podkładzie z łat), 

-    podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć  

     odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.  

     Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 

     20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym 

     lub kitem asfaltowym, 

-    w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być  

     usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkład z kontrłat pod pokrycie z blachodachówki. 

Podkład z kontrłat pod pokrycie z blachodachówki powinien spełniać następujących wymagania: 

-   podkład z kontrłat muszą być ułożone wzdłuż spadku dachu, 

-   przekrój kontrłat powinien wynosić co najmniej (25x25) mm , 

-   wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, 

-   łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, 

-   podkład z kontrłat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

5.3. Podkład z łat pod pokrycia z blachodachówki. 

W przypadku podkładu z łat pod pokrycie z blachodachówki należy przestrzegać następujących wymagań: 

a) należy wykonać izolację z folii paro przepuszczalnej, 

b)  przekrój i rozstaw łat powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany 

     do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych w zależności od pochylenia połaci  

     dachowych, 

c)  łaty powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do dźwigarów dachowych. 

      Górne półki (powierzchnie) łat powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej. 

d)  przy okapach łaty powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia  

      dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: 

 -   35 cm przy okapach bez rynien. 

 -   20 cm przy okapach z rynnami. 

e)  w przypadku okapu z rynnami. wzdłuż okapu powinna być przybita do łaty deska. do której   

     przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, 
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f)  na łaty mogą być zastosowane  kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją, 

g)  podkład z łat w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać  

     wymaganiom pkt. 5.1, 

h)  rozstaw łat pod pokrycie z blacho dachówki  należy przyjąć zgodnie z projektem technicznym. 

5.4. Pokrycia z blachy. 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów 

i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361 :1999. 

5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych. 

5.4.1.2. Pokrycia z blachodachówki. 

 Należy sprawdzić geometrię dachu poprzez pomiar długości przekątnych. Jeżeli są one niejednakowe dach 

jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszą być kładzione tak aby dolne ich brzegi 

pokrywały się z okapem. Rozbieżności rzędu 20-30 mm mogą być wyrównane za pomocą obróbki 

wiatrowej. Arkusze muszą być kładzione na łatach drewnianych o wymiarach 35x50 mm. Ponadto muszą 

być one położone na kontr łatach o wymiarach 25x25mm ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu. 

Arkusze przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych.  Nie wolno do cięcia używać szlifierek lub innych 

narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych. 

Blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów  samo wiercących do łat drewnianych. 

Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarek ze sprzęgłem, powinny być one w środku zagłębienia, w 

dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w 

kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Arkusze 

układamy rzędami od okapu do kalenicy, zaczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy 

musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza. 

5.5. Obróbki blacharskie. 

5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie  

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody 

z obszaru dylatacji. 

5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być  

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione  

koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju  

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków  

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
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5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym 

i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być   

poziome -w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest  

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. 

5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi  

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami   

mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być  

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999  

i PN-B-94702:1999 

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 

w PN-EN 607:1999. 

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

     a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

         w elementy wieloczłonowe, 

     b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

          na całej długości, 

     c) mocowane do uchwytów. rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

     d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

     a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

         w elementy wieloczłonowe. 

     b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący. a w złączach poziomych na zakład      

         szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

     c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały     

         przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

     d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na    

         głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  

specyfikacji. 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez  

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 

PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
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6.3. Kontrola wykonania pokryć. 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

     a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac   

         pokrywczych, 

     b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

          pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy: 

     a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając  

        zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 :1999, PN-EN  

        506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 

       :2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

     b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

         dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

         albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

-    dla robót 45261213 -Krycie dachu blachą -m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie  

     potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

-    dla robót 45261310 -Obróbki blacharskie oraz 45261320 -Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych 

      rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  

       podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  

        i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót -pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich  

       wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji  

       powykonawczej. 

8.2. Odbiór podkładu. 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego. podczas suchej pogody.  

          przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  

          o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną  

          powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w  

          kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych. 

8.3.1. Roboty pokrywcze. jako roboty zanikające. wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie  

          odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót. do których dostęp później jest  

          niemożliwy lub utrudniony. 
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8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

          a) podkładu, 

          b) jakości zastosowanych materiałów, 

          c) dokładności wykonania pokrycia, 

          d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

          a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

          b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych  

               warstw lub fragmentów pokrycia, 

          c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

          d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. które powinny zawierać: 

         -   zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

          -   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

         -   spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić    

             program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

          -   poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

          -   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,  

              obniżyć cenę pokrycia, 

          -   w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie 

              (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy. 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchyleń od linii prostej, 

           złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.3. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
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8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe  

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru. 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  

-   ocenę wyników badań, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. 45261213 -Pokrycie dachu blachą. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

-   oczyszczenie podkładu, 

-   pokrycie dachu blachą trapezową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie  

     za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, obróbek blacharskich oraz uszczelnienie 

kalenicy i okapu, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. 45261310 -Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-   przygotowanie, 

-   zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

-   uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. 45261320 -Rynny i rury spustowe. 

Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-   przygotowanie, 

-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

-   uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

                             Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501 :1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

                               z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
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                              układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

                             układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

                                  z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                                 z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

                                 z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3:  

                                 Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

                              z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

                              z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. PN-B-94701 :1999 Dachy. 

                              Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 

                              Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB ~ Warszawa 2004 r. 
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STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA. 

 

Kod CPV 45421125   INSTALOWANIE  OKIEN,  DRZWI  I  ŚCIANEK  Z  TWORZYW   

                                     SZTUCZNYCH i DASZKÓW ZEWN.   Z POLIWĘGLANU.  

 

Kod CPV 45421111   INSTALOWANIE  METALOWYCH  FRAMUG.  

 

Kod CPV 45421114   INSTALOWANIE  DRZWI  METALOWYCH . 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

instalowania stolarki okiennej i drzwiowej realizowanych przy budowie:  BUDYNEK GARAŻOWY   

3  STANOWISKOWY  w  MŁAWIE  PRZY ul.  PŁOCKIEJ  106. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

murarskich wymienionych w pkt. 1.1.. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalowania stolarki okiennej  

i drzwiowej przy budowie wymienionej w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  

podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.5.2.Wyroby stolarki budowlanej. 

1. W zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt należy rozróżniać: 

-   stolarkę okienną, tj. okna, 

-   stolarkę drzwiową, tj, drzwi. 

2. W zależności od wykończenia powierzchni wyrobów stolarskich należy rozróżniać wyroby stolarskie:  

impregnowane, gruntowane, malowane farbami podkładowymi nieprzezroczystymi, malowane ostatecznie 

powłokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi  oraz oklejane okleiną naturalną lub z tworzyw  

sztucznych. 

3. Zaleca się wbudowywać stolarkę okienną  i drzwiową kompletnie wykończoną powłoką malarską 

(lub w przypadku drzwi wewnętrznych - oklejone okleiną), oszkloną i wyposażoną w okucia, tj. tzw. stolarkę  

konfekcjonowaną. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

       w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Okucia budowlane. 

1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,  

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej  

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie  

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową  

przeciwrdzewną. 

2.3. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

1. Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

-   zestaw materiałów malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw farb 

    chemoutwardzalnych szybkoschnących lub zestaw szybko schnących wyrobów ftalowych akrylowanych, 

-   materiały malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne i syntetyczne (farby olejne 

    i ftalowe, emalie i lakiery, dające powłokę nieprzezroczystą lub przezroczystą). 

2.3 Szkło hartowane. 

1. Szkło hartowane powinno być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest zwiększone zabezpieczenie 

 przed urazami. 

2. Szkło w przypadku stłuczenia powinno rozpadać się na drobne kawałki, przez co zmniejsza się możliwość 

 poranienia.  

3. Szyby hartowane powinny mieć zwiększoną wytrzymałość w stosunku do szkła okiennego ciągnionego  

około 3 razy. 

4. Szyby ze szkła hartowanego mają kształt prostokątny. Dopuszczalne są inne kształty uzgodnione  

pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Dostawę szyb hartowanych należy zamawiać w określonych kształtach 

i wymiarach, gdyż ich docinanie po zakończeniu procesu hartowania jest niemożliwe. 

5. Grubość szyb ze szkła hartowanego przy szkle ciągnionym może być 5 ÷ 8 mm. Dopuszczalne tolerancje 

grubości:  ± 0,5 mm. 

6. Szkło hartowane może być stosowane do szklenia obiektów, wszędzie tam, gdzie jest wymagana  

zwiększona wytrzymałość szyb. 

2.4. Budowa okna z PVC. 

2.4.1. Profile. 

Okna produkowane są z profili plastikowych, najczęściej dwu-, trzy-,  cztero- lub pięciokomorowych: im  

więcej komór, tym profil cieplejszy. Narożniki profili są zgrzewane (dzięki temu mocniejsze) lub klejone. 

Do okien plastikowych produkuje się plastikowe ościeżnice, w których się je osadza. Profile skrzydeł mogą  

być tak ukształtowane. by powierzchnia skrzydła była w jednej płaszczyźnie z ościeżnicą (profil zlicowany) 

 lub w dwóch (profil niezlicowany). Różne są też kształty listew przyszybowych. 

Usztywnienia (wzmocnienia). Profile wzmacniane są wkładkami stalowymi (rzadziej aluminiowymi), które  
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zapewniają sztywność wykonanych z nich okien. 

2.4.2. Uszczelki. 

W oknach plastikowych są uszczelki przyszybowe i oporowe (te ostatnie zabezpieczają przed  

przedostawaniem się wody między skrzydłem a ościeżnicą). Uszczelki wykonane są z nowoczesnego  

tworzywa EPDM lub TPS, dzięki czemu nie kruszą się i nie zmieniają kształtu nawet przez wiele lat. 

Zależnie od profilu okna montuje się w nim dwie uszczelki oporowe (zewnętrzną i wewnętrzną lub  

wewnętrzną i środkową) albo trzy (wewnętrzną. zewnętrzną i środkową). W oknach z uszczelką środkową  

woda ze skroplin {powstających na skutek różnicy temperatury między pomieszczeniem a otoczeniem na  

zewnątrz) może się zbierać w komorze zwanej mokrą, dzięki temu okucia nie są narażone na korozję. Przez  

tę komorę wypływa na zewnątrz okna również ta woda, która spłynęła po szybie i przedostała się przez 

uszczelki przyszybowe. 

2.4.3. Okucia. 

W oknach plastikowych montowane są okucia obwodowe, czyli takie, które mocują skrzydło do ościeżnicy 

w kilku miejscach na obwodzie okna, w odstępach nie większych niż 60 cm. Większość producentów oferuje  

okna z okuciami rozwieralnymi, uchylnymi, uchylno-rozwieralnymi i uchylno-przesuwnymi. 

W oknach plastikowych, ze względu na ich bardzo dużą szczelność, zwykle montuje się okucia 

z mikrowentylacją:  - skrzydło okienne może być minimalnie uchylone, tak by zapewnić ciągłe wietrzenie  

pomieszczenia (alternatywą są okna z wywietrznikiem mocowanym między szybą a górną częścią ramy 

skrzydła okna). W oknach uchylno - rozwieralnych można zamocować okucia z blokadą rozwierania: dzięki 

niej  okno będzie można tylko uchylić.  W oknach rozwieralnych stosuje się  natomiast okucia z blokadą, 

która  umożliwia ustawienie i zatrzymanie skrzydła w określonej pozycji. 

W oknach uchylnych zakładany jest specjalny mechanizm regulacji uchyłu: - dzięki niemu skrzydło można 

ustawić w kilku pozycjach. 

Są też okucia antywyważeniowe, które warto montować w oknach na parterze domu. Takie okucia, oprócz   

zwykłych, mają dodatkowe zaczepy antywyważeniowe odlewane z metalu. Przy dużym obciążeniu zaczepy  

te mogą jednak pękać. Mocniejsze od nich są okucia antywłamaniowe, w których zaczepy wykonane 

są z blachy stalowej. 

2.4.4. Szyby. 

Okna plastikowe szkli się szybami zespolonymi podwójnymi (lub potrójnymi), w których dwie (lub trzy)  

tafle szkła oddzielone są ramką dystansową, a przestrzeń między nimi wypełniona jest powietrzem lub  

gazem. Wykonuje się je z różnych rodzajów szkła, od których zależą właściwości szyb. Stosując szyby  

ciepłochronne (niskoemisyjne), można znacznie zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania domu. 

 Szyby te mają bardzo dobrą izolacyjność cieplną -współczynnik U = 0,7-1,5 W/ (m
2
 K) 

(im mniejszy współczynnik U, tym izolacyjność szyb większa). 

W oknach z szybami ciepłochronnymi szyba wewnętrzna może też być ze szkła pokrytego warstwą tlenków  

metali. Aby jeszcze obniżyć wartość współczynnika U, przestrzeń między szybami wypełnia się argonem lub 

 innym gazem. W takich szybach ważna jest też odległość między taflami szkła, która regulowana jest  

szerokością ich ramki dystansowej. Zwykle stosuje się ramki szerokości 12 lub 16 mm (lepsze są szyby 

z szerszą ramką). 

Szyby dźwiękochłonne produkuje się z tafli szkła różnej grubości z większą niż w szybach ciepłochronnych  

przestrzenią między nimi, wypełnioną ciężkim gazem. Szyby przeciwsłoneczne: absorpcyjne (pochłaniające  
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światło) lub refleksyjne (z odpowiednią warstwą odbijającą promienie słoneczne) chronią wnętrze domu  

przed zbyt silnym nagrzewaniem. Są w różnych kolorach i mają różny stopień przezroczystości. 

Można też zamontować szyby antywłamaniowe w kilku klasach odporności na przebicie lub rozbicie.  

Te oznaczone symbolami klas 01 i 02 nie rozbiją się i nie pękną na drobne kawałki przy gwałtownym  

zamknięciu okna. Szyby klas P1 i P2 są odporne na uderzenia - złodziej będzie potrzebował sporo czasu,  

zanim je rozbije. Przed włamaniem skutecznie ochronią szyby klasy P4. Producenci okien montują wiele  

innych rodzajów szkła, jak: bezpieczne (takie szkło przy rozbiciu rozpada się na małe kawałki o  

zaokrąglonych końcówkach), hartowane (szyby pękają tylko na kilka kawałków), ornamentowe (kolorowe  

szkło, w różne wzory), okna szklone wielowarstwowym węglanem.  

Dobrej jakości okna plastikowe nie bledną pod wpływem słońca ani na terenach silnie zanieczyszczonych  

przemysłowymi wyziewami lub też w klimacie nadmorskim. 

2.4.5. Klamki.  

Zwykle białe. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót montażowych stolarki. 

Monterzy stolarki posługują się narzędziami i sprzętem bezpośredniego użytku i pomocniczym. 

Do narzędzi bezpośredniego użytku zalicza się: kielnię, młotek murarski, linie, poziomicę, miarki, skrzynię 

i wiadra. Do narzędzi pomocniczych zalicza się:  przecinak, przebijaki, pistolet do pianki montażowej, 

do sprzętu pomocniczego: rusztowania.   

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

       (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Składowanie, transport materiałów i stolarki  powinien odbywać się przy użyciu 

       samochodów przystosowanych do przewozu stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażonych 

       w stojaki. 

1. Partia wyrobów przewidziana do wysyłki, powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą  

przedmiotową wyrobu oraz dokumentacją techniczną z zamówieniem. 

2. Okucia nie zamontowane do wyrobów, jak: klameczki i klucze do zakrętek, przechowuje się i transportuje  

w odrębnych opakowaniach. 

3. Skrzydła rozwierane lub rozwierano-uchylne okien, nie posiadające wsporników, powinny być do 

 transportu zabezpieczone przed powstawaniem zwisów przez prowizoryczne zamocowanie wkładek 

w liczbie co najmniej 1 wkładka pod każde skrzydło. Wkładki, wykonane z drewna lub innego materiału 

o zbliżonej twardości i grubości równej wielkości luzu wrębowego, należy mocować we wrębie progu  

ościeżnicy. 

4. Wyroby ostatecznie wykończone lub jednokrotnie malowane i szklone należy zabezpieczyć do transportu  

w następujący sposób: 

-   skrzydła drzwiowe - przez nałożenie i przybicie na wszystkich narożnikach kopert, wykonanych z listew 

    drewnianych i twardej płyty pilśniowej, 
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-   okna  - przez przymocowanie do stojaków lub progu i nadproża ościeżnicy nadbitek wykonanych z listew 

 drewnianych. 

5. Zabezpieczone w sposób podany w p. 4) wyroby należy uformować w jednostki ładunkowe: 

-   skrzydła drzwiowe - w jednostki kontenerowe przy użyciu kontenerów uniwersalnych; skrzydła należy 

    ustawić pionowo w rzędach na wąskiej dolnej powierzchni, tak aby płaszczyzny skrzydeł były równo- 

    ległe do podłużnej osi kontenera; jeżeli długość kontenera jest większa od wielokrotnej szerokości 

    ustawionych pionowo skrzydeł, należy przestrzeń wypełnić skrzydłami pełnymi, ułożonymi pionowo 

    po dłuższych bocznych powierzchniach tak, 'aby płaszczyzny skrzydeł były prostopadłe do podłużnej osi  

    kontenera, 

-   skrzydła drzwiowe transportowane przy użyciu palet słupkowych należy układać w palecie pionowo, na  

    bocznych wąskich powierzchniach zawiasami do góry, 

-  okna  - powinny być grupowane w jednostki pakietowe, połączone ze sobą w zwartą całość za pomocą  

    elementów mocujących; w pakiecie mogą występować tylko wyroby jednego rodzaju i wymiaru; 

    okna w pakiecie powinny być ustawione na progu ościeżnicy, dopuszcza się ustawienie okien  

    jednodzielnych na stojaku ościeżnicy, jeżeli wysokość ościeżnicy jest większa od szerokości, a szerokość   

    nie większa niż 1,0 m; do połączenia wyrobów w pakiet należy stosować paski z twardej płyty pilśniowej 

    o szerokości ok. 50 mm, mocowane przy pomocy zszywek,  

-   pojedyncze wyroby lub pakiety okien i drzwi należy uformować w jednostki kontenerowe,  

    ustawiając pakiety lub pojedyncze okna (na progu ościeżnicy) tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 

    równoległe do podłużnej osi kontenera, 

-   dopuszcza się ustawianie okien pojedynczo lub w pakietach w dwóch lub trzech warstwach do wysokości  

    2,0 m, w przypadku gdy wysokość pakietu lub ościeżnicy nie przekracza 1,0 m,  

6. Elementy uzupełniające należy formować w wiązki przy użyciu sznurka lub drutu, wiążąc w dwóch  

miejscach w odległości 30 cm od końców wiązki. W przypadku stosowania drutu, w miejscach wiązania  

należy zastosować podkładki z płyty pilśniowej. Masa wiązki nie powinna przekraczać 50 kg.  

Przechowywanie wyrobów stolarskich: 

l. Wszystkie wyroby z wyjątkiem formowanych w jednostki kontenerowe, należy przechowywać 

w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczających przed opadami  

atmosferycznymi. 

2. Drzwi oklejone fornirem należy przechowywać w magazynach zamkniętych, o temperaturze l0 ÷ 30°C  

i wilgotności powietrza 40 ÷ 70%. 

3. Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe.  

W pomieszczeniach półotwartych, o nieutwardzonym podłożu, wyroby należy ustawiać na legarach 

o wysokości min. 15 cm ułożonych równolegle do siebie i oddalonych co .najmniej 1,0 m od czynnych  

urządzeń grzejnych. 

4. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo) . 

Sposób ułożenia wyrobów powinien zabezpieczać je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewnątrz  

magazynu. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady wbudowywania stolarki budowlanej. 

5.1.1. Wbudowywanie stolarki okiennej. 

5.1.1.1. Przygotowanie ościeży. 

1. Stolarka okienna jest osadzana w ościeżu bez węgarków. 

2. Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych z bloczków z betonów komórkowych  

powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu widzenia zamocowania okna oraz  

umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą. 

3. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do których ma przylegać  

ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,  

ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.1.1.2. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 

1. Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami  

podanymi przez producenta stolarki. 

5.1.1.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu. 

1. W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz  

oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 

2. W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób  

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

3. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne  

odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie  

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej  

nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 'większe niż 2 mm przy  

długości przekątnej do 1 m, 3 mm - do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 

4. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 

i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu  

dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

5. Zamocowania ościeżnic okiennych należy dokonać za pomocą łączników typu kotwy, dostarczone razem  

z oknami.  

6. W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy wypełnić pianką montażową. 

7. Osadzenie  parapetów wewnętrznych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu  

należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu.  

Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić  

parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.  

8. Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment  

ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. 

9. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 

5.1.1. Wbudowywanie stolarki drzwiowej. 

5.1.1.1. Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube. 
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1. Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. 2.  

2. Osadzanie ościeżnic wykonać jednocześnie ze wznoszeniem muru. 

5.1.1.2. Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe. 

1. Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie. 

2. Osadzanie ościeżnic wykonać jednocześnie ze wznoszeniem muru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów  stolarskich. 

1. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z: 

-   postanowieniami PN-88/B-IOO85 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

2. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:                                              

-   zgodność wymiarów, 

-   jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

-   prawidłowość wykonania z uwzględnieniem  szczegółów konstrukcyjnych, 

-   sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

3. Dla stwierdzenia zgodności wymiarów  głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów  

    ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: 

a) w opracowaniach  i normach przedmiotowych, a dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej  

    (stwierdzenie zgodności wymiarowej powinno uwzględniać dopuszczalne odchyłki, 

4. Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin: 

-   drewna - z wymaganiami norm przedmiotowych , 

-   innych materiałów - z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy porównać      

wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 

-   jakości robót stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, 

-   wilgotności drewna, 

-   szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 

-   rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, 

-   oszklenia, 

-   pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

6. Sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy 

dokonać. przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie 

z normami na metody badań okien i drzwi. Ocena wyników kontroli jakości robót powinna być dokonana 

w sposób określony w PN-88/B-10085. 

6.3. Tolerancje wymiarowe w wyrobach  stolarskich. 

1. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej dostarczonej na budowę nie powinny  

być większe niż podano w normach państwowych. 

2. Między zespołami stałymi (ościeżnica i zespołami ruchomymi (skrzydło) powinny być utrzymane luzy  

zapewniające swobodny obrót lub suw. Wartości obowiązujących luzów wrębowych w stolarce okiennej 
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i drzwiowej i dopuszczalnych od nich odchyłek nie powinny być większe niż podano w normach  

państwowych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) dla okien, drzwi aluminiowych i skrzydeł płytowych.  

Dla ościeżnic jednostką obmiaru jest sztuka. Do obliczenia obmiaru przyjmuje się ilość jednostek 

wg dokumentacji projektowej.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1. Normy. 

PN-88/!3-l0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta 

BN-'70/5028-22 Gwoździe stolarskie..' 

BN-75/682l-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone 

BN-79/682l-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 

BN-84/6824-0l Szkło budowlane 

BN-79/7150-0l Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 

BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań 

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań 

BN-82/7l50-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
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Kod CPV  B-09.02.00    BRAMY GARAŻOWE. 

 

Kod CPV  B-09.02.00  MONTAŻ  BRAM  GARAŻOWYCH  SEGMENTOWYCH 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru bram 

garażowych realizowanych przy budowie:  BUDYNEK GARAŻOWY  3  STANOWISKOWY  w  

MŁAWIE  PRZY ul.  PŁOCKIEJ 106. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż bram garażowych objętych kontraktem.  

1.4 Określenia podstawowe  

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

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. Materiały  

Bramy przetłaczane poziomo z równomiernym rozłożeniem wzoru. Odstępy między przetłoczniami są 

dokładnie dopasowane do różnych wysokości bramy. Bramy zbudowane z segmentów o grubości 42 mm.  

Segmenty pełne z paneli z blachy stalowej ocynkowanej wypełnionych utwardzoną pianką poliuretanową; 

wykończenie paneli stanowi obustronna powłoka wg wytycznych projektu.  

W bramach zewnętrznych drzwi ewakuacyjne rozwierane bezprogowe.  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. Sprzęt  

Urządzenie do rozładunku zapewnione przez dostawce lub uzgodnione z dostawcą systemu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
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4. Transport  

Przewozić je czystymi i suchymi środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami w sposób 

zabezpieczający przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi 

ich producentów i dostawcy systemu. W miejscu składowania należy zapewnić w/w warunki.  

Brama garażowa i jej wszystkie elementy systemu powinny być dostarczane w opakowaniach producenta. 

Do każdej dostawy powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:  

- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania  

- znak budowlany zgodnie z Dz. U. Nr 113. poz. 728  

- nazwę producenta  

- datę produkcji  

- dokumenty związane  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. Wykonanie robót  

Podstawą wykonania zakresu prac objętych niniejszą ST jest dokumentacja projektowa dla części 

architektonicznej i konstrukcyjnej dokumentacji wraz z opisem technicznym, rysunki warsztatowe dot. 

montażu sporządzone przez dostawcę i wykonawcę systemu uzgodnione i skoordynowane z Głównym 

Projektantem wykonane na podstawie aktualnej dokumentacji technicznej dostawcy systemu.  

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić rysunki konstrukcyjne warsztatowe , instrukcje , opisy graficzne i 

techniczne konstrukcji przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowania jej 

elementów do konstrukcji budynku i w terminie uzgodnionym z Inspektorem i dokonać czynności 

powołanych wyżej potwierdzonych na piśmie ze strony Głównego Projektanta , Wykonawcy i Inspektora.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów na Placu budowy. Jeśli wystąpi konieczność 

dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do montażu konstrukcji, co uniemożliwia 

dokonanie wcześniejszych pomiarów na Placu Budowy , wtedy należy uzgodnić wymiary z Inspektorem i 

Głównym Projektantem przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych. Koszty związane z przeróbką 

elementów nie dopasowanych są po stronie Wykonawcy.  

W zakresie wykonania montażu bramy garażowej parkingu prace obejmują :  

- sporządzenie rysunków warsztatowych i szczegółowych mocowania bramy do konstrukcji budynku oraz 

połączenia z elementami wykończeniowymi  

- dostarczenie i uformowanie wszystkich elementów stanowiących części składowe wykonywanych 

montażów;  

- wykonanie wymaganych zabezpieczeń i powłok ochronnych;  

- wykonanie, transport na plac budowy, składowanie, montaż , łączenie na miejscu przez śrubowanie lub 

kotwienie i mocowanie wszystkich konstrukcji;  

- rozmieszczenie elementów zgodnie z linią tyczenia i rzędnymi wysokościowymi  

- wykonanie uszczelnień i wykończenie połączeń;  

- wykonanie instalacji sterującej oraz podłączeń do instalacji zasilającej;  

- wykonanie prób funkcjonowania i dostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania prób.  

Montaż w otworze w ścianie zewnętrznej budynku zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej 

(rysunków szczegółowych). Montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta i dostawcy systemy przez 

wyspecjalizowaną firmą montażową. Jeśli nie dokonano innych ustaleń z Wykonawcą i Inspektorem roboty 

montażowe zakładają przygotowanie otworu na gotowo, utwardzenie podłogi parkingu i zjazdu , możliwość 

wyładunku bramy w miejscu montażu lub w innym miejscu wskazanym przez Kierownika budowy i 

Inspektora oraz zapewnienie bezpiecznego transportu elementów na miejsce montażu.  
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

6. Kontrola jakości robót  

Za jakość materiałów odpowiada Wykonawca . Za wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od 

kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru.  

Połączenia elementów bramy garażowej z przylegającymi elementami budynku należy wykonać w sposób 

umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budynku i elementów budowlanych bez przeniesienia 

powstających obciążeń na elementy konstrukcji bramy.  

Specyfikacja techniczna B-09.02.00 68  
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Kod CPV  45410000   TYNKOWANIE. 

 

Kod CPV 45411000   WYKONANIE  TYNKÓW  ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH 

                                     I  ZEWNĘTRZNYCH.  

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych realizowanych przy budowie:  BUDYNEK GARAŻOWY   

3  STANOWISKOWY  w  MŁAWIE  PRZY ul.  PŁOCKIEJ 106. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

-   tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 

    formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której 

    wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

-   tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw  

    i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN- 70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. 

    Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

-   przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 70/B-1 01 00  

    p. 3.1.1. 

-   podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  

    PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

-   roboty budowlane -wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

     dokumentacji projektowej, 

-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

-   wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  

-   procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

     poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi  

     i instrukcjami, 

-   ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

     przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-                 

14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda. 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  

PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można  

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  

organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek. 

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

budowlanych", a w szczególności: 

-   nie zawierać domieszek organicznych. 

-   mieć frakcje różnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0.5 mm, 

    piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,  

          do warstw wierzchnich  - średnioziarnisty odmiany 2. 

2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  

          o prześwicie 0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

-   marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

    "Zaprawy budowlane zwykłe", 

-   przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie, 

-   zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

    po jej przygotowaniu, tj, w okresie ok, 3 godzin,. 

-   do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

-   do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 

 PN-B-19701 ;1997 "Cementy powszechnego użytku", Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować  

 cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  

 że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 

-   do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta   

    wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

    bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych, Skład objętościowych składników zapraw 

    należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu  

    i wapna. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością  

korzystania z następującego sprzętu: 

-   mieszarki do zapraw, 

-   rusztowań, 

-   przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 
"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 

-   Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-D8.   

     Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

     suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób  

     zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

-   Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

-   Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed   

     zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  

     zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000- 01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

-    przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty  

      instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

-    tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  w ciągu doby 

      nie nastąpi spadek poniżej 0 
o 
C. 

-    w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków   

      zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie  

      obniżonych temperatur". 

-    zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed  

      nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

-    w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  

      tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

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

-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  

      i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 1O % roztworem szarego mydła  

      lub wypalając je lampą benzynową. 

-    Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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5.4. Wykonywanie tynków zwykłych. 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN- 70/B-1 01 00. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN- 70/B-1 01 00. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych   

          należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas   

           zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych 

          na zawilgocenie  - w proporcji 1:1 :4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 

          - w proporcji 1:1 :2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

"Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone  

w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane  

przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

          PN- 70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

-   zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-   prawidłowości przygotowania podłoży, 

-   mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

-   przyczepności tynków do podłoża, 

-   grubości tynku, 

-   wyglądu powierzchni tynku, 

-   prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

-   wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym  

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  nadzoru,  

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć  

     tynk do niższej kategorii, 

-   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

     roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków. 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być  

zgodne z dokumentacją projektową. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej  

dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 

     z podłoża, pilśni itp., 

-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

     przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

-   ocenę wyników badań, 
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-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-   stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) 
"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   przygotowanie zaprawy, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  

     na wysokości do 4 m, 

-   przygotowanie podłoża, 

-   umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

-   osiatkowanie bruzd, 

-   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

-   wykonanie tynków, 

-   reperacja tynków po dziurach i hakach, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000. 9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty wykończeniowe,  

zeszyt 1 "Tynki". wydanie ITB -2003 rok. 
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KOD CPV 45421146-9  INSTALOWANIE  SUFITÓW  PODWIESZANYCH                    

 
1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych w trakcie:  BUDYNEK  GARAŻOWY 

 3  STANOWISKOWY  w  MŁAWIE  PRZY ul.  PŁOCKIEJ 106. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

-    Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 

konstrukcji słupów (ścian)i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 

-    Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

-   "Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do 

wnętrza pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk  

      z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

-   roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ( sufitów  

    podwieszanych) należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt 

    gipsowo- kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

-   Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

-    procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 

     poszczególne operacje robocze -procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  

     i instrukcje, 

-    ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN- 72/B-1 0122 ,.Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
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wykonania i odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO ,.Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

       w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych 

w normie PN-B-79405 -wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

2.3. Woda. 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą  

wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można  

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych. kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających  

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek. 

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

budowlanych, a w szczególności: 

-    nie zawierać domieszek organicznych, 

-    mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5 mm, piasek średnio- 

ziarnisty 0,5÷1,0 mm. 

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania  

z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.  

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla  

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy 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. 
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4.3. Transport. 

Płyt należy transportować przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami),  

które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 

o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

-    Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone  

     wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  

     osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

-    Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów,  

     tj. po upływie 4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

-    Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

-    Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod  

     warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej O°C, a wilgotność względna powietrza mieści 

     się w granicach od 60 do 80%. 

-    Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach. 

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej  

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt -nazywanej w dalszej części "warstwą nośną" oraz górnej -dalej  

nazywanej "warstwą główną". Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki  

stalowe Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę  

następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

-    jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

     zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

-    w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

-    sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

-    jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt  

     jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania  

     dwuwarstwowe, 

-    rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania  

     podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
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b) grubość zastosowanych płyt: 

-    rozmieszczenia płyt, 

  -    rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt. 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

-    jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły  

     do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych  

     Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 

     ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt. 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru  

podstawowych zasadach: 

-    styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 

     do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

-    przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki  

     długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

-    przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

     aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

-    ponieważ rzadko się zdarza. aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak  

     rozmieścić. by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do   

     połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości). 

-    styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o  

     odległość zbliżoną do połowy długości płyty. 

-    jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą  

     warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej. przesuwając ją o jeden rozstaw  

     między nośnymi elementami rusztu. 

5.3.3.Kotwienie rusztu. 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni  

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego  

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi  

być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe  

przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak  

np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu. kotwy spawane do istniejących  

zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny  

wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
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5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12.5 mm. jeśli tego  

wymagają warunki ogniowe. na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej 

o gr, 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 

sposób: 

-    mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu. 

-    mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt. ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

-    do profili stalowych blachowkrętami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405           

"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinna być oceniana: 

-   równość powierzchni płyt, 

-   narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

-   wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

-   wilgotność i nasiąkliwość, 

-   obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika   

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie  

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej  

kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle  

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli  

każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 
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7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 

wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN- 72/B-1 0122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania  

i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 

b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podłoża, 

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, ewentualnie 

    wichrowatość powierzchni. 

ad. e) 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 założeń zawartych w dokumentacji.  

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania  

powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 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. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku 

od płaszczyzny  

i odchylenia krawędzi 

od linii prostej 

 

Odchylenia powierzchni 

i krawędzi od kierunku 

 

 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

 

 

pionowego 

 

 

poziomego 
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nie większe niż 2 mm 

i w liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej  

o długości 2 mb 

nie większe niż 1,5 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej  niż 3 mm 

w pomieszczeniach 

do 3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

 

nie większe niż 2 mm 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 8-00.00.00"Wymagania ogólne"pkt 9 

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m
2
 powierzchni 

suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

* dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

-   przygotowanie stanowiska roboczego. 

-   obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

  -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m. 

-   przygotowanie podłoża. 

  -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

  -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

* dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

      a) 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 ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN- 72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -wydanie IV -Kraków 

1996 r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r. 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy -BPB Rigips Polska-Stawiany 

Sp. z 0.0., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
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Kod CPV 45262350   PODKŁADY, POSADZKI. 

                                                                                                        

Podkłady i posadzki. 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są warunki techniczne wykonywania i odbioru 

 podłóg, stanowiących wykończenie przegrody poziomej budynku, nadającej jej wymagane właściwości  

techniczno-użytkowe i estetyczne przy budowie: realizowanych przy budowie:  BUDYNEK GARAŻOWY  

3  STANOWISKOWY  w  MŁAWIE PRZY  ul.  PŁOCKIEJ 106. 

2. Posadzka stanowi wierzchnią, użytkową warstwę podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub trwale  

z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 

3. Podłożem stanowiącym oparcie dla konstrukcji podłogi może być: warstwa betonu ułożona na gruncie,  

strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa ułożona na warstwie  izolacji (ciepłochronnej,  

dźwiękochłonnej, przeciwwodnej itp.). 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

podłogowych wymienionych w pkt. 1.1.. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót podłogowych przy budowie 

wymienionej w pkt. 1.1.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  

podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Poszczególne rodzaje materiałów omówiono w pkt. 5. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

        "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich. 

Posadzkarze posługują się narzędziami i sprzętem bezpośredniego użytku i pomocniczym. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów powinien odbywać się przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków 

       transportowych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01) 

,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Konstrukcje podłóg. 

5.2.1.Wymagania ogólne. 

1. Wyboru właściwego rozwiązania konstrukcji podłogi należy dokonywać w zależności od jej położenia  

w budynku oraz wymaganych właściwości techniczno-użytkowych pomieszczeń. 

2. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe należy stosować typowe lub wzorcowe rozwiązania konstrukcji  

podłóg podane w zatwierdzonych katalogach. Przy stosowaniu rozwiązań indywidualnych należy podać 

w projekcie rysunki, opis techniczny i wytyczne wykonania. 

3. Konstrukcja podłogi może być ułożona na stropie lub podłożu wykonanym na gruncie. Podłoże gruntowe 

 oraz podłoże betonowe układane na gruncie powinno być wykonane zgodnie z "Wytycznymi ,obliczania 

i wymiarowania elementów, nośnych konstrukcji  podłóg na podłożu gruntowym".      

4. Konstrukcje podłóg powinny być wykonane z takich materiałów, które odpowiadają założonym  

wymaganiom techniczno-użytkowym i nie wywierają negatywnego wpływu na trwałość  podłogi, warunki  

jej użytkowania  oraz wymagania zdrowotne. 

5.2.2.Konstrukcje podłóg, na podłożu betonowym na gruncie. 

1. Konstrukcje podłóg układanych na podłożu betonowym, położonym na gruncie (np. w pomieszczeniach  

niepodpiwniczonych) powinny  zapewniać ochronę przed wilgocią gruntową  oraz wymaganą izolacyjność  

cieplną. 

2. Konstrukcja podłogi na podłożu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych może mieć  

izolację cieplną tylko na szerokości 1 m wzdłuż styku podłoża ze ścianą zewnętrzną.  

3. Grubość warstwy izolacji cieplnej powinna  być określona wg wymagań aktualnej normy państwowej  

dotyczącej ochrony cieplnej budynków. 

4. Izolację przeciwwilgociową należy układać bezpośrednio pod konstrukcją podłogi  na powierzchni 

podłoża. 

5.2.3.Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach  mokrych. 

1. Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach zawilgacanych i mokrych, nie wymagających instalacji  

odwadniającej, powinny być wykonane z materiałów które są odporne na wodę, a posadzka powinna być  

wykonana szczelnie. 

2. W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniającej,  

powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze  

spadkiem w  kierunku kratki ściekowej. Izolację wodoszczelną należy układać bezpośrednio pod posadzką.  

3. Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: 

a) w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ~ 1%, 

4. Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz połączona  

z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej  spływała do kanalizacji. 

5.2.4.Dylatacje w konstrukcjach podłóg. 
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1. W konstrukcjach. podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne  

i przeciwskurczowe. 

2. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w  

miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej  

i pęcznienia materiałów. 

3. Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji  

budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od  

podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny  

izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych  

konstrukcji podłóg. 

4. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu.  

Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m
2
, przy długości boku  

prostokąta, nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno  

przekraczać  5 m
2
 przy największej długości boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie 

cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu. 

5.3. Wykonywanie warstw izolacyjnych. 

5.3.1. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe. 

5.3.1.1. Wymagania podstawowe. 

1. Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej powinny być podane w projekcie  

konstrukcji podłogi. 

2. Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa  w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału  

w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być  chronione przed  

zwiększeniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu.    

3. Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki  

sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt  

powinny być układane na spoinę mijaną. 

4. Materiały izolacyjne podatne na korozję  biologiczną powinny być zabezpieczone solowym preparatem  

przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatów oleistych jest zabronione.  

5: Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych  

robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport  

materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach  

lub pomostach. 

5.3.1.2.Materiały. 

1. Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać  

wymaganiom norm państwowych lub odpowiednich świadectw ITB. 

2. Na izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe powinny być stosowane materiały pochodzenia mineralnego 

(np. płyty i filce z wełny minera1nej o gęstości objętościowej 60-120 kg/m
3
; λ = 0,040 W /(m *K), filce  

i płyty z włókien szklanych), materiały z tworzyw sztucznych porowatych (np. płyty styropianowe o gęstości 

objętościowej 20-40 kg/m
3
; λ = 0,045 W/(m* K). 
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5.3.1.3.Wykonanie izolacji. 

1. Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na  

izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

2. Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających .substancje organiczne,  

rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach  

izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno,  

a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach  

z lepików  asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na  izolacjach z folii  

z tworzyw sztucznych. 

3. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku  

nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może  

być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. 

4. Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym,  należy umieścić  

wzdłuż ścian pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji  podłogi.  

Pasek izolacyjny powinien być punktowo przymocowany do ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną). 

5.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.3.2.1.Wymagania ogólne. 

l. W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej, należy stosować izolację  

z papy asfaltowej (z co najmniej dwóch warstw papy), jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  

2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed możliwością zawilgocenia w czasie eksploatacji, należy  

zastosować izolacje  z co najmniej dwóch warstw papy ,asfaltowej przyklejonej do podkładu i sklejonej  

między sobą lepikiem asfaltowym, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 

3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez  

przegrodę stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować  

izolację paroszczelną. Rodzaj materiału i jego grubość powinny być określone w projekcie. 

4. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy  

wykonywaniu podkładu, monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej  

izolacyjnej sklejonej na zakład o szerokości co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwę  

z folii polietylenowej. 

5. Izolacje powłokowe lub papowe wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być  

wykonywane z lepików i pap asfaltowych. 

6. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. 

Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne  

uszkodzenia. 

7. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna  

 być równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być  

również gładka. 

8. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast 

z folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie niższej niż 15°C. ' 
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5.3.2.2. Materiały. 

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych  w konstrukcjach podłóg powinny być stosowane materiały  

bitumiczne oraz folie i powłoki z tworzyw sztucznych. 

5.3.2.3. Wykonywanie izolacji. 

Izolacje przeciwwilgociowe w konstrukcjach podłóg należy wykonywać według zasad podanych w rozdziale  

,,Izolacje wodochronne". 

5.4. Wykonywanie podkładów. 

5.4.1. Podkłady cementowe i betonowe. 

5.4.1.1.Wymagania podstawowe 

l. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą  

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

2. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie  izolacji  

cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 

3. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia  

ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna  

być mniejsza niż: 

a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm, 

b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 

c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału  o dużej   

    ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm, 

d) jak w p. c, lecz z materiału  o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) – 

    35 mm. 

4. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN -85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:  

    na ściskanie - 12 MPa, na zginanie -  3 MPa. 

5. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów  

    ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony 

    w projekcie. 

6. Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia  

    powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu.   

7. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub   

    dociążającej), powinno być wolne od  kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.           

8. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  paskiem papy  

    albo paskiem izolacyjnym. 

9. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji  budynku, 

b) oddzielające fragmenty powierzchni  o różniących się wymiarach. 

10. Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany  

      ze spadkiem. 
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5.4.1.2.Materiały.  

1. W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy może być  

wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki  35 albo 25,.albo  

innego cementu wskazanego  w projekcie. 

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych  należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,  

odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711. . 

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych  należy stosować kruszywo mineralne stosowane 

do betonu zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości  do 40 mm  nie  

powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 mm -16 mm. 

4. Do  zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki  

uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów.  

Rodzaj domieszki  i  jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 

5.4.1.3.Wykonanie podkładów. 

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po  

wykonaniu nie powinna  być niż 5ºC. 

2. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne  zmieszanie  

składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć   

konsystencję gęstą (5 ÷ 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć  

konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.. 

3. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu  

w podkładach cementowych nie  powinna być większa niż 400 kg/m
3
.                                             

4. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między  

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub  

mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu  

powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.  

5. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym  

miejscu, nie powinna  wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od  

płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5 mm na całej długości lub  

szerokości pomieszczenia. 

6. Podkłady zbrojone należy wykonywać  w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę  o grubości równej  

połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia - uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości  

podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za pomocą listew kierunkowych   

o odpowiedniej wysokości. 

7. W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie  

brzeszczotem packi stalowej na głębokość 1/3 ÷ 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie  

powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach – 2 ÷  2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono  

inaczej. 

8. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią  
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polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.5. Posadzki z płytek gresowych i terakotowych. 

5.5.1. Wymagania podstawowe. 

1. Posadzki z płytek gresowych i ceramicznych należy wykonywać zgodnie z projektem. który powinien  

określać konstrukcję podłogi. wytrzymałość podkładu. rodzaj, typ i gatunek płytek. Projekt powinien 

też określać wielkość spadków posadzki. rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin  

dylatacyjnych.  

2. Posadzki z płytek gresowych i ceramicznych mogą być wykonane jako zwykłe lub specjalnego  

przeznaczenia. Posadzki zwykłe powinny być stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie 

w budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie użytkowania. 

Posadzki specjalnego przeznaczenia (chemoodporne. trudno ścieralne) powinny być stosowane 

w budownictwie użyteczności publicznej i przemysłowym, w pomieszczeniach narażonych na intensywny  

ruch, częste zmywanie środkami dezynfekcyjnym,  działanie kwasów,  zasad, gnijących   substancji  

organicznych itp. 

3. Posadzki z płytek gresowych  i  ceramicznych należy  układać na podkładach określonych w projekcie, 

z tym ze: 

a) posadzki  zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, 

    a na zginanie  co najmniej 3 MPa. 

b) posadzki chemoodporne - na podkładach  cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej  

    20 MPa, a na zginanie 4 MPa  lub z betonu klasy co najmniej B-15. 

4. Spadki powinny być wyrobione w podkładzie. 

Posadzki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym że odległość najdalszego  

punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m. 

5.5.2.Materiały. 

l. Do wykonywania posadzek z płytek gresowych i ceramicznych powinny być dobierane materiały (płytki,  

kleje, zaprawy, kity chemoodporne, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadające celowi zastosowania,  

odpowiadające normom państwowym lub określonym w świadectwach ITB. 

2. Do wykonywania posadzek zwykłych powinny być stosowane płytki i kształtki gresowe i ceramiczne  

zwykłe, a do wykonywania posadzek specjalnego przeznaczenia płytki i kształtki gresowe i ceramiczne  

mrozoodporne lub inne dopuszczone do stosowania. 

3. Do łączenia płytek gresowych  i ceramicznych z podkładem cementowym lub betonowym należy 

stosować zaprawy klejące zalecane przez producentów płytek. 

4. Do spoinowania posadzek układanych zaprawy klejące należy stosować zaprawy do spoinowania tego  

samego rodzaju co zaprawy klejące. . 

5.5.3. Wykonanie posadzki. 

1. Do wykonania posadzek z płytek gresowych i ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu  

robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami  

ciśnieniowymi instalacji. 

2. W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek gresowych  i ceramicznych układanych na  
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zaprawie klejącej temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę należy zapewnić na  

co najmniej  kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej  

temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 

3. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, 

 jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  

4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina  

dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału. 

5. Płytki o wymiarach 100 x 100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone  

wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilkunastu  

sekund.  

6. Spoiny między płytkami układanymi na zaprawie klejącej powinny mieć szerokość umożliwiającą  

dokładne wypełnienie zaprawą, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa 

i kontrolowana przy układaniu. 

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie  

powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

7. Przed spoinowaniem posadzka powinna być  zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach. 

Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem,  powierzchnia posadzki powinna być dokładnie  

oczyszczona. 

8. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 

9. Posadzkę z płytek gresowych  i ceramicznych należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach  

budynku cokolikiem z płytek gresowych i ceramicznych zwykłych, jeżeli projekt nie przewiduje użycia  

specjalnych kształtek cokołowych.  

10. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie w czasie układania 

płytek.  

11. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym  

pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między  dwumetrową łatą     

a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. 

Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku  nie powinno być  

większe niż  ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

Spoiny pasów powinny tworzyć linię prostą. Dopuszczalne odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 

2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości spoiny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości wyrobów podłogowych została omówiona w pkt. 8. 

1. Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady  

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru  

inwestorskiego. 

2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie  
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o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego  

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie  

odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie  

badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym  

uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 

4. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy). Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 

podłogi wg dokumentacji projektowej.  

8.ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3.Odbiór materiałów. 

1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie  

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność  

użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości,  

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

8.4.Odbiory międzyfazowe. 

8.4.1.Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych. 

1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a) po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację, 

b) po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 

2. Odbiór powinien obejmować: 

a) sprawdzenie materiałów, 

b) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 

c) sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych, 

d) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

e) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty  podłogowe itp., 



 131 

 

 

f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

3. Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w rozdziale ,,Izolacje wodochronne”. 

8.4.2.Odbiór warstw izolacji cieplnych  i przeciwdźwiękowych. 

1. Odbiór powinien bić przeprowadzony w następujących fazach robót: 

-   po przygotowaniu podłoża, 

-   po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą  ochronną 

     lub układaniem podkładu. 

2. Odbiór powinien obejmować: 

a) sprawdzenie materiałów, 

b) sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 

c) sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji : (jeżeli jest przewidziana), 

d) sprawdzenie grubości i ciągłości. warstwy izolacyjnej, 

e) w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się z materiałami zawierającymi  

    rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 

8.4.3.Odbiór podkładu. 

1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

-   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

-   podczas układania podkładu, 

-   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach  

     kontrolnych. 

2. Odbiór powinien obejmować: 

a) sprawdzenie materiałów, 

b) sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona  

    wymagana, 

c) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu  jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:  

    badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

d) sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie   

    przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania  podkładów; badania  

    powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny być wykonywane nie      

    rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu, 

e) sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej  

    łaty kontrolnej. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością  

    do 1 mm, 

f) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą  

    dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

g) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w  podkładzie elementów dodatkowych (wpust6w podłogowych,  

    płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.); badanie  

    należy wykonać przez oględziny, 

h) sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
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8.4.4.Sprawdzenie warunków przystąpienia  do robót posadzkowych. 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania  posadzki należy sprawdzić:  

a) temperaturę pomieszczeń,  

b) wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), 

c) wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). 

2. Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego 

    w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła.  

3. Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu  umieszczonęgo  

w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 

4. Badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub 

 metodą suszarkowo-wagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni  

podkładów do 450 m
2
 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m

2
 - dodatkowo jedno badanie. 

5. Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny  być  

wpisane do dziennika budowy. 

8.4.5.Odbiór końcowy robót podłogowych. 

1. Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

 porównanie wykonanej podłogi  z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie  

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi  

na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów  powinno być dokonane wg powyższych pkt. 

3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy  

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na  

podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.          

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu  przez posadzkę  

pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 

6. Odbiór posadzki powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;  

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić - zależnie od rodzaju  

posadzki - przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

d) sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) należy przeprowadzić na podstawie  

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  

e) sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy przeprowadzić na  

próbkach kontrolnych,  

f) sprawdzenie prawidłowości  osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.;  

badania należy wykonać przez oględziny. 

7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości  

należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  
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szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

8. Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów,  

badania należy wykonać przez oględziny. 

9. Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone  

w projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki  

wg PN-83/B-06256.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami). 

PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych. 

PN-61/B-10156 Posadzki kwasoodporne i z płytek ceramicznych. 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134 

 

 

 

Kod CPV 45442100   ROBOTY MALARSKIE. 

 

Kod CPV 45442110    ROBOTY MALARSKIE. 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru malowania   wewnętrznych 

powierzchni budynku realizowanych przy budowie:  BUDYNEK GARAŻOWY 

 3  STANOWISKOWY  w  MŁAWIE PRZY  ul.  PŁOCKIEJ 106. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

malarskich obiektu wymienionego w pkt. 1.1. 

Niniejsze wymagania techniczne dotyczą robót malarskich budowlanych obejmujących następujące  

malowania: zwykłe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie lub mechanicznie przy zastosowaniu  

następujących typów farb: 

a) dających się rozcieńczyć wodą: 

-   farby emulsyjne wodorozcieńczalne w których spoiwem jest trwała zawiesina rozproszonych w wodzie  

drobnych cząsteczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów z dodatkiem emulgatorów, środków  

zmiękczających, stabilizatorów itp., 

b) nierozcieńczalnych w wodzie: 

-farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejów schnących (pokostowy i polipokostowy) oraz modyfikowane  

 żywicami syntetycznymi, 

-lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym  lub olejno-żywicznym, 

-lakiery i emalie nitrocelulozowe. 

1.3. Dokumentacja techniczno-robocza. 

1. Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją  opisową, która  

powinna podawać: 

-   rodzaj podłoża, 

-   rodzaj farby, emalii, lakieru, 

-   rodzaj malowania (uproszczone, zwykłe, doborowe), 

-   barwę i jej intensywność (kolory: jasny, półpełny, pełny), 

-   w szczególnych przypadkach rysunek kolorystyczny elewacji lub wnętrza, 

-   ewentualne specjalne wymagania techniczne w odniesieniu do powłok (np. kwasoodporność,  

ługoodporność, ognioochronność ). 

2. Jeżeli barwa powłoki malarskiej nie została w dokumentacji technicznej określona, powinna być ona  

ustalona przez nadzór autorski lub przez inspektora nadzoru (np. na podstawie malowania próbnego) 

i potwierdzona przez nadzór techniczny inwestora (użytkownika) ,odpowiednimi protokółami lub wpisem 

do dziennika budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
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1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  

podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-OO.OO.OO  

(kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości robót malarskich regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Pigmenty. 

l. Pigmenty stosowane do robót malarskich powinny mieć postać suchego proszku, bez grudek, skawaleń 

   i zanieczyszczeń mechanicznych. 

2. Pigmenty powinny wykazywać następujące cechy:  

a) odpowiednią barwę i odcień, określane przez porównanie ze wzorcem, 

b) odpowiednią miałkość określoną na podstawie pozostałości przesiewu wg metody wymywania suchej      

    farby przez sito o wymiarach oczek podanych w normach przedmiotowych, 

c) masę oznaczaną wg normy przedmiotowej, która powinna wynosić: 

-   dla pigmentów lekkich od 2,2 do 3,4 g/cm
3
, 

-   dla pigmentów ciężkich od 3,5 do 9,2 g/cm
3
, 

d) dostateczną zdolność krycia zależną od rodzaju pigmentu i stopnia jego zmielenia (miałkości), 

e) wymaganą zdolność barwienia, która im jest większa, tym mniej pigmentu potrzeba wziąć 

     do przygotowania 1 kg farby, 

f) dostateczną odporność na działanie światła sprawdzaną wg obowiązującej normy dla warunków 

    wewnętrznych, gdy pigment przewidzianych jest do malowania wnętrz lub dla warunków zewnętrznych –  

    gdy pigment przewidziany jest do malowania powierzchni narażonych na działanie czynników  

         atmosferycznych, 

g) wystarczającą, odporność na działanie wapna i cementu, w przypadku użycia pigmentu do farb 

    wapiennych i cementowych, lub przy malowaniu tynków zawierających wapno i cement, 

h) wystarczającą odporność na działanie szkła wodnego, w przypadku użycia pigmentu do farb  

    krzemianowych, sprawdzaną wg obowiązującej normy, 

i) określoną liczbę olejową (w przypadku stosowania wyrobów olejnych) charakteryzującą się ilością oleju 

   lnianego potrzebną do uzyskania pasty ze 100 g pigmentu, przy czym im większa jest liczba olejowa, tym  

   więcej czasu potrzeba na schnięcie powłoki malarskiej, 

j) zdolność przeciwdziałania korozji -w przypadku użycia pigmentu do wyrobu farb rdzochronnych. 

2.2. Spoiwa bezwodne. 

1. Pokost lniany (naturalny) powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od ż6łtego do ciemnobrązowego 

    i odpowiadającą wymaganiom norm. 



 136 

 

 

2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej,  

    będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

    dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego,  

    lecz o kr6tszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy lub 

    posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. Lakiery powinny być używane w postaci niepigmentowanych roztwor6w żywicznych naturalnych 

    lub syntetycznych w olejach schnących lub w rozcieńczalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienką 

    warstwą powłokową powinny tworzyć lśniącą lub matową, bezbarwną lekko żółtą błonkę. 

2.3. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne. 

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizującej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wyglądzie białego  

zawiesistego mleczka kauczukowego (lateksu) stosuje się oddzielnie do gruntowania podłoży porowatych  

albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach . 

2.4. Spoiwa silikonowe wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe. 

Spoiwa silikonowe wodorozcieńczalne (dyspersje wodne żywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe  

o wyglądzie cieczy opalizującej stosuje się oddzielnie do gruntowania podłoży  

lub w postaci gotowych, produkowanych fabrycznie farbach . 

2.5. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki (ciecze upłynniające): 

-   woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych  

     i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieńczalnych, powinna odpowiadać normie, 

-   terpentyna i benzyna do lakier6w i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olejnych powinny 

     odpowiadać wymaganiom norm, 

-    spirytus do lakierów spirytusowych powinien odpowiadać wymaganiom dla spirytusu denaturowanego 

     (skażonego), 

-   aceton do lakierów i emalii powinien odpowiadać wymaganiom normy, 

-   rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej 

     normy, 

-   inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać normom lub mieć cechy techniczne 

     zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 

2.6. Farby budowlane gotowe. 

1. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny 

    być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 

2. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  lub świadectw  

    dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

"Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora  

nadzoru.  



 137 

 

 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

"Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport materiałów malarskich do magazynów materiałowych na placu budowy należy wykonywać przy  

pomocy samochodów.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO (kod 45000000-01)  

       ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wymagania ogólne dotyczące - wykonywania robót malarskich. 

5.2.1. Wymagania podstawowe. 

1. Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i niżej   

podanych - malarskich. 

2. Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań 

lub drabin. 

3. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań,  

a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być  

zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

4. Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych  

(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej, tj. 

-   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 

-   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym  

     oraz wykonywać prace w rękawicach, 

-   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 

5. Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę (np. piasek przy piaskowaniu) lub natrysku farb  

zawierających krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne  

z dopływem czystego powietrza, a skórę twarzy i rąk smarować tłustym kremem ochronnym. 

6. Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień  

chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów –  

szlifować na sucho.  

7. Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki  

organiczne (np. w farbach olejnych, olejno -  żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)  

należy: 

-   stosować odzież ochronną, 

-   wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

     mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza, 

-   przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk (pieca, 

    grzejnika elektrycznego, itp.), narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

    pożaru, 

-   umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót 
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    malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien 

    być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 

5.2.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich. 

1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną  

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać  szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża  

gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie:  

należy wykonać przed szpachlowaniem.. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają  

gruntowania. 

2. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu  

tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym  

i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów  

w ścianach. 

3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż to  

podano w poniższej tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować  

powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde  

powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. 

Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania. 

 

Rodzaj powłoki z farby Największa wilgotność podłoża, % masy 

Farba wapienna 

Farba klejowa lub kazeinowa 

Farba olejna, olejno-żywiczna i syntetyczna (np. 

ftalowa) 

Farba emulsyjna 

6 

4 

 

3 

4 

 

4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 

poprzedzających, a w szczególności: 

-   całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,  

    centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, 

    wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych urządzeń 

    sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.), 

-   wykonaniu podkładów pod podłogi, 

-   ułożeniu podłóg drewnianych (białych), 

-   dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów 

    pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie 

    wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). 

5. Drugie malowanie można wykonywać po: 

-   wykonaniu tzw. białego montażu, 

-   po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek  z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem 

    posadzek deszczułkowych i mozaikowych, 
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-   po oszkleniu okien, 'naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfekcjonowana). 

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

-   powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom stawianym  

    tynkom zwykłym , 

-   wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania 

    przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku 

    malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw zaprawy gipsowej, 

-   świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane 

    nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi, cementowymi oraz tynków wapiennych malowanych 

    farbami kazeinowymi, 

-   tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 

    krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane gruntownikiem 

    pokostowym albo zagruntowane, roztworem wodnym kleju zwierzęcego (wymalowania wewnętrzne) 

    lub  środkiem silikonowym, 

-   przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

    mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 

    podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych  

    także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej, 

7. Drewno powinno być niezmurszałe bez zepsutych lub wypalających sęków i zacieków. Na powierzchni  

drewna niestruganego dopuszcza się drobne nierówności lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadziorów,  

zaś powierzchnia drewna struganego powinna być gładka, a uszkodzenia powinny być naprawione  

szpachlówką klejowo-olejną lub emulsyjną, lub inną dopuszczoną do stosowania, sęki zaleca się pokryć  

roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny być dopasowane i umocowane w  

konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie głębiej niż na 1 mm poniżej powierzchni malowanej,  

wystającymi nie więcej niż na 0,5 mm nad nią. Wkręty i gwoździe nie powinny wystawać poza  

powierzchnię licową, a ich główki powinny być zabezpieczone farbą antykorozyjną, politurą albo roztworem  

szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu,  

żywicy lub innych zanieczyszczeń.  

8. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przygotowana do malowania w sposób podany 

w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej  

lśniącej powierzchni); malowanie na powierzchniach metalowych oczyszczonych powinno być rozpoczęte  

nie później, niż to podano w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne. Elementy metalowe powinny być  

również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak  

powierzchnia stalowa.  

9. Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć - przy oczyszczaniu powierzchni metalowych powinny  

być dokładnie odizolowane - przez powleczenie roztworem szkła wodnego, roztworem szelaku,  

szybkoschnącym lakierem itp. Szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farby olejnej,  

emulsyjnej lub, lakierowej. 

10. Podkłady pod powłokę  malarską powinny być dostosowane do: 
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-   rodzaju podłoża (beton, tynki, płyty pilśniowej, itp.),  

-   rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.), 

-   miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wnętrza, pomieszczenia suche lub narażone 

    na zawilgocenie). 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien 

być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub świadectwach dopuszczenia nowych  

wyrobów malarskich do stosowania w budownictwie.  

11. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 
o 
C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował, spadek temperatury poniżej O°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek  

stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), którą można malować przy temperaturze – 5 
o
C.  

Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: 

-   przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od -+12 do 18°C, 

-   przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, przy lakierowaniu  

     i powlekaniu emalią- +20 
o
 C, (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy 

     malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 

12. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,  

a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 

malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 

zawilgoconych w dniach deszczowych. 

13. Malowanie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych na zewnątrz budynków powinno być wykonywane  

zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, przy zachowaniu 

warunków wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80% i innych wymagań określonych 

w normach. 

5.2.3. Dopuszczalne wady robót malarskich. 

1. Przy malowaniu powierzchni zewnętrznych farbami wapiennymi i cementowymi dopuszcza i się  

niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, przy czym  

największy wymiar plam nie powinien być większy niż 20 cm
2
. 

2. W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi  

dopuszcza się różnice w połysku wykonanych powłok w czasie odbioru tych robót, które wynikają z nie  

jednakowej wsiąkliwości w podłoże środka gruntującego j i farby (w trakcie eksploatacji budynków  

różnice w połysku powłoki silikonowej zanikają).  

3. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych farbami klejowymi i kazeinowymi dopuszcza się, aby  

linie styku odmiennych barw powłok wykazywały odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do:3 mm na całej  

długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie mierzy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany 

barwy. Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych lub olejno- -żywicznych itp. jednowarstwowych  

dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w odcieniu.  

Przy wykonywaniu powłok z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę połysku  

lub odcienia. 
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5.2.4.Warunki wykonywania w okresie obniżonej temperatury. 

1. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 

2. Roboty malarskie wewnątrz budynków mogą być wykonywane w okresie zimowym, jeżeli wilgotność  

podłoży będzie zgodna z podaną w powyższej tabeli, w temperaturze nie niższej niż + 5°C 

z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej O°C. 

3. Roboty malarskie farbami wodnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest 

 należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi są niewskazane). Farby  

wodne przygotowywane na budowie powinny być zarabiane wodą ogrzaną i przechowywane 

w pomieszczeniach ogrzewanych (w przypadku farb klejowych i kazeinowych -nie dłużej niż 2 dni,  

krzemianowe i cementowe należy zużyć w dniu ich przygotowania). Farby emulsyjne należy przechowywać 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich użycia  

do malowania nie powinna być niższa niż +8°C, a farb do gruntowanią - nie niższa niż +15°C. 

W pomieszczeniach, w których wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcieńczalnymi,  

należy utrzymywać temperaturę + 15°C aż do całkowitego wyschnięcia powłok, tj. do uzyskania jednolitego  

odcienia powłoki na całej wymalowanej powierzchni. 

4. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi- wodorozcieńczalnymi należy wykonywać\ w takich  

samych warunkach, jak farbami wodnymi. Farbami silikonowymi rozpuszczalnikowymi (np. Silema B)  

można wykonywać wymalowania do 'temperatury -5°C. . 

5. Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub  

wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min przystąpić do malowania. 

6. Przy wykonywaniu robót malarskich farbami olejnymi, olejno-żywicznymi lub syntetycznymi należy:  

-   farby te przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powyżej +5°C, 

-   doprowadzić temperaturę farby do +15°C w chwili nakładania jej na 'podłoże (np. przez wstawienie 

    do gorącej wody w garnku), 

-   utrzymać w pomieszczeniu temperaturę niezbędną do prawidłowego schnięcia powłok olejnych lub 

    syntetycznych, tj. powyżej +10°C. 

7. Roboty malarskie farami olejnymi i syntetycznymi powinny być wykonywane w pomieszczeniach  

zamkniętych przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +5°C. Przy temperaturze niższej niż +5°C  

pomieszczenia należy ogrzewać do temperatury 18÷20 
o
 C. Różnica temperatur na powierzchni ścian  

i powietrza w pomieszczeniu nie powinna być większa niż +5°C, aby nie występowało skraplanie się  

pary wodnej na ścianach. Malowanie farbami olejnymi lub .żywicznymi (syntetycznymi) drewna lub  

materiałów drewnopochodnych może być wykonane również przy temperaturach ujemnych nie  

przekraczających jednak -3°C, z tym że: 

-   farby w chwili nakładania na podłoże będą mieć temperaturę około 15°C, 

-   powierzchnia podłoża nie będzie oblodzona i będzie mieć wilgotność zgodną podaną w tablicy,  

-   malowanie będzie wykonane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.  

5.2.5. Inne wymagania specjalne dla robót malarskich. 

1. W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:  

-   sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 
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-   sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 

-   sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynków, 

-   sprawdzenia, jakości, wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 

-   sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 

Zbadanie ,jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami. 

W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony świadectwami dopuszczenia 

do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku - w instrukcjach producentów uzgodnionych z  

właściwą jednostką naukowo-badawczą. Badanie jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone  

protokołami lub wpisem do dziennika budowy.  

5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania. 

5.3.1.Wymagania ogólne.  

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:  

a) gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka  

cementowego, kawern; wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć; usunąć lub zeszlifować;  

dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm - dla  

podłoży betonowych; w zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV  

kategorii wg obowiązującej  normy, z wyjątkiem malowania doborowego, 

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające się, 

bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,  

c) czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń (jak kurzu, brudu oraz rdzy) w razie  

potrzeby należy je usunąć  szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą  

wodą, . 

d) w dostatecznym stopniu dojrzałe pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu olejnego 

w zależności od rodzaju przewidzianej farby (2-6 tygodni); dopuszcza się zabarwienie jasnoróżowe pod  

działaniem roztworu alkoholowego fenoloftaleiny 1%, 

e) dostatecznie suche - wilgotność podłoża powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w tabeli, 

a jej sprawdzenie można; wykonać przy użyciu: 

-   aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego,  

-   metodą  suszarkowo-wagową,  

-   papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

5.3.2. Przygotowanie równych powierzchni  (beton, tynk, drewno, stal itp.) do malowania zewnętrznego: 

l. Powierzchnie elementów lub konstrukcji' betonowych i żelbetowych powinny być: 

-   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu 

    usunięte przez skucie, a następnie przesz1ifowane, 

-   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające 

    z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farbą 

    antykorozyjną, 

-  większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia, bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne 

    otwory należy wypełnić zaprawą cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzenie i zatrzeć tak, 
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    aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawionych miejscach odpowiadała równości  

    i szorstkości otaczającej powierzchni, 

-   inne zanieczyszczenia. lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, .odkurzenie i zmycie 

    wodą z dodatkami detergentów. i następnie spłukanie czystą wodą.   

2. Podłoża tynkowe powinny: 

-   pod względem dokładności wykonania odpowiadać' wymaganiom normy dla tynków zwykłych lub 

    pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 

-   wszelkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie 

    zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych - zaprawą gipsową, dla pozostałych podłoży – 

    zaprawą cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 

-   świeże niedostatecznie skarbonizowane tynki w przypadku malowania ich farbami emulsyjnymi na  

    spoiwie nieodpornym na alkalia powinny być przed malowaniem zaf1uatowane;  ze względu na 

    szkodliwe działanie na zdrowie, przy sporządzaniu i stosowaniu fluatów należy każdorazowo uzyskać 

    zgodę od upoważnionych instytucji na ich zakup i stosowanie oraz stosować środki ochrony osobistej; 

    fluatowania nie należy stosować w przypadku malowania tynków farbami wapiennymi, kazeinowymi, 

    krzemianowymi oraz emulsyjnymi typu Styronit lub Maleinit, 

-   powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych 

    (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziarn 

     piasku, 

3. Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być przygotowane w sposób 

    następujący: 

-   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 

-   drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne (w zależności. od 

    żądanej jakości) zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejną lub inną odpowiadającą normie 

    państwowej lub świadectwu Instytutu Techniki Budowlanej i zagruntowane gruntownikiem, np. 

    pokostowym, 

-    sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 

-    okucia powinny być oczyszczone z rdzy i pokryte powłoką antykorozyjną, 

4. Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 

a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie zendry, tłuszczów i rdzy (do czystej lśniącej 

powierzchni), 

b) przygotowanie powierzchni stalowych i żeliwnych pod powłokę malarską powinno odpowiadać 

wymaganiom podanym w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, 

c) malowanie należy wykonywać w sposób podany w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, 

e) powierzchnie metalowe powinny być ponadto oczyszczone z pozostałości zaprawy, tak aby ich stan 

    odpowiadał wymaganiom określonym w powyższych podpunktach. 

5.3.3. Przygotowanie różnych powierzchni do malowania wewnętrznego. 

1. Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 

wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  
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powinny być przygotowane w następujący sposób: 

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której 

    tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; 

    w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń 

    zaprawy gipsowej, 

b) przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 

    zaimpregnowane gruntem pokostowym lub środkiem silikonowym albo zagruntowane roztworem 

    wodnym kleju kostnego lub rozcieńczoną farbą emulsyjną (np. 1 : 6), 

c) powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić w sposób podany dla tynków  

    zewnętrznych , 

d) w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne  

    powinny być zagruntowane zgodnie z wymaganiami określonymi dla tynków zewnętrznych oraz: 

-   roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (1-3%) 

    pod drugą i następne warstwy z farby klejowej, 

-   roztworem kleju kostnego (2,5%) w przypadku podłoży gipsowych i z suchego tynku - pod farby klejowe, 

-   rozcieńczonym pokostem (1 : 1), benzyną lakierniczą pod wyroby olejne itp. 

2. Powierzchnie stolarki i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz podłoża 

białe powinny:  

-   mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub inną 

    dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

-   sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 

    spirytusowym (2-krotnie), 

-   powierzchnie przed malowaniem powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu  

    lub innych zanieczyszczeń. 

3. Powierzchnie stalowe i żeliwne powinny być przygotowane jak dla. warunków zewnętrznych podanych 

     w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne .  

5.3.4. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania. 

1. Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:  

-   badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 

-   badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

    przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 

-   badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonywać bezpośrednio przed przystąpieniem 

    do robót malarskich, 

-   badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 

-   badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 

2. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy 

    wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.  

3. Badanie podłoży powinno obejmować: 

-   sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 
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    należy przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie 

    zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1 %.Tynk jest dostatecznie 

    skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub  zabarwią się na bladoróżowo, 

    natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

-   sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni szkła, stali, żeliwa, betonu itp. należy wykonać przez polanie 

    badanej powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie 

    pozostawia kropli. 

4. Badanie materiałów: 

-   sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy  

    i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 

    stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 

    technicznej oraz z odpowiednimi normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania 

    w budownictwie, 

-   materiały. których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 

    przed użyciem. 

5. Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

-   sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków - przez kilkakrotne potarcie dłonią 

    podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,  

-   sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

    wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić 

    nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

-   sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m
2
 farbą 

    podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej  

    wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, 

-   przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 

    ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać za wyschniętą, jeżeli 

    po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

-   sprawdzenie przyczepności podkładu z farb rdzochronnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

    normy. 

W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można wykonywać w sposób 

uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną  

przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

5.4. Malowanie wewnętrzne (tynki, stolarka, stal, drewno itp.) . 

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń. 

1. Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu oraz ewentualnie 

po zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych. 

2. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach  

zbyt wysoka temperatura (powyżej 30°C) oraz przeciągi. 

3. Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym umocowaniu 

wszystkich elementów. 
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4. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu  

robót poprzedzających, a w szczególności po: 

-   całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  

    ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych  

    i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki,  

    przewody elektryczne, gniazdka elektryczne), 

-   wykonaniu podłoży pod podłogi, 

-   ułożeniu podłóg drewnianych,  

-   całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki. 

5. Drugie malowanie, należy wykonać po: 

-   wykonaniu tzw. białego montażu,  

-   ułożeniu posadzek. 

6. Pozostałe wymagania -jak dla robót malarskich zewnętrznych. 

5.4.2.. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecanych do malowania wewnętrznego. 

1. Farby emulsyjne wytwarzane na różnych spoiwach polimerowych (lub kopolimerach), można stosować na  

beton o gładkiej powierzchni, tynki zwykłe i pocienione wszystkich rodzajów dopuszczonych  

na powierzchnie wewnętrzne budynków. Zalecenia odnośnie do ich stosowania – jak dla robót malarskich 

 zewnętrznych. 

2. Wyroby olejne i syntetyczne. (farby, emalie, lakiery) można stosować do malowania powierzchni 

z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, z tym że wyroby te powinny 

odpowiadać normom lub świadectwom. 

3. Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliuretanowe produkowane fabrycznie, można stosować do malowania  

posadzek parkietowych  i innych elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych - wyłącznie  

dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi świadectwami. W przypadku tego rodzaju  

wyrobów należy przestrzegać zaleceń zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez Państwowy  

Zakład Higieny w odniesieniu do materiałów odpowiadających normom państwowym (PN, BN) lub  

podanych w świadectwach ITB, a odnoszących się do pomieszczeń, w których wykonano wymalowania  

danym rodzajem lakieru. 

5.4.3. Przygotowanie podłoża do malowania. 

5.4.3.1. Wyrównanie podłoża. 

Powierzchnie betonowe i tynki zwykłe, pocienione oraz podłoża drewniane i stalowe należy naprawić 

i wyrównać w sposób podany w p. 5.4.3.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się r naprawić szpachlówką  

gipsową ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem. 

5.4.3.2. Gruntowanie. 

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi należy postępować w sposób podany w p. 5.4.3.2.  

o ile w świadectwie nie podano inaczej. 

5. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podłoża należy gruntować pokostem  

rozcieńczonym, np. benzyną lakierniczą w stosunku 1 : 1. 
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5.4.4. Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania. 

Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być 

 zgodne z p. 5.4.3.3. 

5.4.5.  Wykonywanie robót malarskich. 

5.4.5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi. 

1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  

(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 

Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni (z wyjątkiem powłoki na lateksie  

butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki połysk), 

5.4.5.2. Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi. 

1. Powłoki z wymienionych wyrobów powinny odpowiadać tym samym, wymaganiom, co powłoki  

malarskie zewnętrzne, tj. zgodnie z p. 5.4.4.2. 

5.4.5.3. Malowanie lakierami poliuretanowymi. 

1. Powłoki z lakierów poliuretanowych powinny mieć jednolity jasny odcień oraz nie powinny wykazywać  

śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i plam. 

2. Powłoki powinny wytrzymywać próby: na wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wodą z mydłem, na  

przyczepność do podkładu, na wsiąkliwość i twardość powłoki oraz ścieralność. 

3. Powłoki powinny mieć połysk lakierowy, być błyszczące, lecz nie kryjące i nie powinny wpływać na  

zasadniczą zmianę barwy podłoża pokrywanego lakierem. Dopuszcza się również powłoki z lakierów  

poliuretanowych matowe, o ile są dopuszczone odpowiednim świadectwem, lub normą państwową. 

5.4.5.4. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych. 

1. Badania powłok przy' ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania  

w następujących terminach: 

-   powłoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-   powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów, emalii olejnych  

    i syntetycznych, lakierów poliuretanowych - nie wcześniej niż po 4 dniach. 

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu  

robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po  

założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych. 

2. Badania techniczne należy przeprowadzać w warunkach temperaturowo-wilgotnościowych jak  

w p. 5.4.4.3. 

3. Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania jak w p. 5.4.4.3. od 4 do 6. Ocenę powłok  

malarskich wewnętrznych należy przeprowadzać jak powłok zewnętrznych według p. 5.4.5. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01)  

       "Wymagania ogólne" pkt 7. 
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6.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) malowanej powierzchni przyjętej wg dokumentacji 

projektowej.  

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

      "Wymagania ogólne" pkt 8. 

7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

7.3. Szczegółowy odbiór podłoża do malowania i odbiór końcowy omówiono w powyższych punktach. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-OO.OO.OO (kod 45000000-01) 

       "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1. Normy 

PN-70/B-IOIOO Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-IO280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

                           emulsyjnymi 

PN-69/B-lO285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-71/C-O4403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań 

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 

PN-75/C-O4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 

PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami  

                           wypływowymi (lepkość umowna) 

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań 

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań 

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok 

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych 

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania 

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody  

                           oraz na oznaczanie nasiąkliwości 

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie  

                           za pomocą aparatu Du Ponta 

PN-76/0-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez zginanie 

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok 

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

                           międzywarstwowej 

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolności krycia 
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PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia 

PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych 

PN-75/C-83001 Aceton techniczny 

PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji 

PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 

PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy) 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie , powierzchni stali, staliwa i żeliwa  

                           do malowania. Ogólne wytyczne  

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  

BN-69/6112-01 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro 

BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania 

BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania 

BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała 

BN-74/6112-17 Szpachlówka poliwinylowa ogólnego stosowania biała 

BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60 

BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania 

BN-75/6113-16 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowa 

BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe 

BN.-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 

BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 

BN-74/6115-16 Emalie. poliwinylowe ogólnego stosowania 

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania 

BN-76/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 

BN-80/6117-02. Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 

BN-75/6118-03 Rozcieńczalnik .do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego 

                           stosowania 

BN-78/6118-09 Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych ogólnego stosowania 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne  

BN-82/6118-32 Pokost Imany . 
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Kod CPV 45233250   ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG.    

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z  wykonaniem nowej nawierzchni z kostki brukowej realizowanych przy budowie:  

BUDYNEK GARAŻOWY 3  STANOWISKOWY  w  MŁAWIE PRZY  ul.  PŁOCKIEJ 106. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 

1.3. Zakres robót. 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty drogowe w następującym zakresie:  

-roboty pomiarowe 

-roboty ziemne 

-roboty nawierzchniowe 

-krawężniki i obrzeża 

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszystkich robót określonych w niniejszym 

opisie i kosztorysie ofertowym zgodnym z przedmiarem robót. 

Wykonawca wykona nawierzchnię zgodnie z obowiązującymi normami. 

2. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z umową i zgodnie z projektem. Wykonawca wykonuje polecenia  

Inwestora na podstawie jego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładność  

wykonania robót.  Wykonawca powiadomi Inwestora w ciągu 15 dni po otrzymaniu dokumentacji o  

zauważonych przez siebie ewentualnych pomyłkach i pominięciach w dokumentacji. Po upływie tego  

terminu uwagi nie będą uwzględniane. 

Wykonawca zapewni gwarancje na wykonane roboty drogowe na okres 1-go roku licząc od momentu  

odbioru, usunie wszystkie usterki i dokona napraw na swój koszt. 

2.1. Roboty pomiarowe. 

Roboty pomiarowe prowadzone będą przez uprawnionego geodetę. 

2.2. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, oznaczyć i zabezpieczyć wszystkie instalacje i kable elektryczne  

mogące ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie dla ludzi pracujących. W miejscach przebiegu instalacji  

roboty wykonywać ręcznie pod i specjalistycznym nadzorem i zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wykopy wykonywane będą ręcznie i mechanicznie. Nadmiar ziemi wywożony będzie  wywrotkami na  

odkład. Wszelkie przekopy pod drogami pod instalacje powinny być zasypywane piaskami i zagęszczane  

przez wibrowanie i polewanie wodą. Odnosi się to szczególnie do nasypów przy ściankach, w których  

usytuowane są wejścia do budynku.  Po wykonaniu wykopów, podłoże pod drogi i chodniki będzie  

zagęszczone na głębokość do 20 cm, do wskaźnika zagęszczenia Wz = 1,00 i na głębokość od 20 cm do 

50 cm od powierzchni robót ziemnych do wskaźnika Wz = 0,97. Jeśli wartości wskaźnika zagęszczenia nie  
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mogą być osiągnięte, to należy grunt ulepszyć umożliwiającym uzyskanie wymaganej wartości. Nie należy  

dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu pod drogi. 

Kontrola wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu profili wykopów, ich szerokości i niwelety.  

Roboty ziemne wykonywane będą zgodnie z normą PN-S-02205 1998 r. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania. 

2.3. Roboty nawierzchniowe. 

Na wyrównane i zagęszczone podłoże rozściełana będzie warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego 

i zagęszczona do wskaźnika Wz = 1,0. 

Podbudowa pod drogi wykonana będzie z tłucznia kamiennego: warstwa dolna o grubości 15 cm i warstwa  

górna o grubości 5 cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego składa się z następujących czynności: 

-rozścielenie i wałowanie warstwy dolnej, 

-rozścielenie i wałowanie, warstwy górnej, 

-klinowanie i miałowanie nawierzchni. 

Zagęszczenie tłucznia odbywać się będzie walcami średnimi. 

Uziarnienie tłucznia warstwy dolnej 60-80 mm/mm a górnej 40-60 mm/mm. Po zakończeniu wałowania  

następuje zaklinowanie i wypełnienie pustych przestrzeni przez wałowanie klińca grubego a następnie  

cienkiego, który wypełnia drobne szczeliny i wolne przestrzenie. Podbudowę z tłucznia wykonać zgodnie 

z normą PN-84/S -96023. 

Na podbudowie ułożona będzie warstwa podsypki piaskowej, zagęszczonej ręcznie i ułożona kostka  

betonowa brukowa grubości 8 cm. 

Przy odbiorze nawierzchni należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne. Powierzchnia nawierzchni 

powinna być równa bez fal, należy sprawdzić równość nawierzchni i sprawdzić profil jej podłużny oraz  

pochylnię poprzeczną. Po wykonaniu nawierzchni kostka będzie ubita ubijakami a spoiny wypełnione 

piaskiem. Norma PN-57/S- 06100 dotyczy kostki kamiennej. 

2.4. Krawężniki i obrzeża. 

Nawierzchnia placu obramowana będzie obrzeżami betonowymi 30cm x 8cm posadowionymi na ławie  

betonowej z oporem.  

3.  ODBIÓR ROBÓT. 

Zgodnie z wymaganiami "Prawa budowlanego" W czasie robót powinny być dokonywane odbiory robót 

 ulegające zakryciu. Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy: 

- oświadczenie kierownika o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na  

  budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

- dokumentację powykonawczą, 

- protokoły badań użytych materiałów, stopnia zagęszczenia podłoża, podbudowy, profilu nawierzchni i jej  

   równości, 

- Dziennik Budowy z obmiarami wykonanych robót, 

- protokoły odbiorów częściowych. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

 w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki  

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport materiałów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii  

(materiału). jego objętości i załadunku oraz odległości transportu.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały  

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

5.1.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru  

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót. możliwości  

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.  

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-   organizację wykonania robót. w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-   wykaz zespołów roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium 

     któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. zapis pomiarów. nastaw mechanizmów 

    sterujących. a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

    proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

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

-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość. pobieranie próbek. legalizacja i sprawdzanie   

     urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  

     poszczególnych elementów robót,  

-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

5.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiągnąć założoną  

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  

zapewni odpowiedni system kontroli. włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  

urządzenia  niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy  

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania. że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie. że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 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, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  

badawczy posiadają ważną legalizację. 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  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne. że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 

je do użytku 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. 

5.1.3. Pobieranie próbek. 

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

na zasadzie. że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie  

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów. które budzą  

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub  

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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5.1.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne krajowe, albo  

inne procedury. 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. 

5.1.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

 nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego  

przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych. 

5.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka  

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań  

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. jeżeli wyniki tych badań wykażą. że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. to Inspektor  

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  

i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub  

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.1.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały. które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący. że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

    określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  

    dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-   Polską Normą, 

-   Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów. dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

    są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

5.1.8. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
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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. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane  

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

 i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

    wymaganiom 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem  

     kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi  

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów  

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
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w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

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

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed- stawiane do wglądu  

na życzenie Zamawiającego. 

5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 

5.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji  

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-   właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

-   właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

5.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 5.1. 

5.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

5.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
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Tablica 3  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m  

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 

 co 20 m 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3  Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu  ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 

 

5  Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

6  Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 

oraz w punktach wątpliwych 

 

5.3.2. Szerokość wykopu ziemnego. 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

5.3.3. Rzędne wykopu ziemnego. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

5.3.4. Pochylenie skarp. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

5.3.5. Równość dna wykopu. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 

5.3.6. Równość skarp. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

5.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną  

odrzucone. jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie  

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego  

wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie  

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

 rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady określania ilości robót. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej. objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość  

pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych. gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru  

w wykopie nie jest możliwe. należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie  

z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. podanym w tablicy nr 1 z tym. że dolne wartości  

stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach  

transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach,  

zgodnie z wymaganiami ST. 

6.3. 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. jeżeli urządzenia te lub sprzęt  

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie  

trwania robót. 

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie  

oddzielnego załącznika do książki obmiarów. którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  

o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót  

dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny robót. 

7.4.1. 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 punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma  

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,  

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

 umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego  

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

    w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 

    lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  

    dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  

     energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

     właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. 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 i stwierdzi ich 

wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  

zasad opisanych w punkcie 7.4. "Odbiór ostateczny robót", 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1. 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 ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 



 161 

 

 

ubytków i transportu na teren budowy, 

-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1. Normy. 

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

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

9.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

 zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy. montażu  

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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